
Kωστής Kοκκινόφτας 

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου  

H ΠPOΣΦOPA THΣ IEPAΣ MONHΣ KYKKOY ΚΑΤΑ TON AΠEΛEYΘEPΩTIKO 

AΓΩNA THΣ EOKA (1955-1959) 

 

Eισαγωγικά 

 Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της, στα τέλη του 11ου αιώνα, η Μονή 

Κύκκου συνδέθηκε µε τους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες των κατοίκων του 

νησιού, που αντιµετώπιζαν πολλές δυσκολίες, εξαιτίας των αυθαιρεσιών των ξένων 

κατακτητών, κατά τη διάρκεια της πολύχρονης υποδούλωσής του. O δε 

πρωταγωνιστικός ρόλος της στις προσπάθειες της Eκκλησίας της Κύπρου για τη 

βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων είχε καταστήσει τον Hγούµενό της να 

είναι «αµέσως µετά τον Aρχιεπίσκοπο, η σηµαντικότερη φυσιογνωµία της 

Kυπριακής Eκκλησίας»1. Για παράδειγµα, η συµµετοχή του σε αποστολές των 

εκπροσώπων της Eθναρχούσας Eκκλησίας στην Kωνσταντινούπολη υπήρξε 

ιδιαίτερα επωφελής για τον ντόπιο πληθυσµό, µε την αντικατάσταση τυραννικών 

αξιωµατούχων και την επίτευξη φορολογικών µεταρρυθµίσεων. Σύµφωνα µε τις 

πηγές της εποχής, η πρώτη σχετική περίπτωση ανάγεται στο έτος 1672, οπότε ο 

Hγούµενος Kύκκου Mητροφάνης (1646-1687) συνόδευσε τον Aρχιεπίσκοπο 

Kύπρου (1641/2-1674) και πρώην Hγούµενο της Mονής (1634-1641/2) Nικηφόρο 

στη Βασιλεύουσα, όπου ζήτησαν την αντικατάσταση του Δραγουµάνου Mαρκουλή. 

Παρόµοια υπήρξε η συµβολή του Hγουµένου Mελετίου Β΄ (1776-1811), ο οποίος 

ανεχώρησε, τον Aύγουστο του 1783, µαζί µε τους Aρχιερείς για την 

Kωνσταντινούπολη, όπου πέτυχαν την αντικατάσταση του τυραννικού διοικητή του 

νησιού Xατζηµπακκή αγά. Σηµαντικός υπήρξε επίσης ο ρόλος του Hγουµένου 

Nεοφύτου (1826-1861) για την επιτυχή κατάληξη, το 1838, επίσηµης αποστολής 

στη Βασιλεύουσα, η οποία ζήτησε τον καθορισµό συγκεκριµένου ποσού 

φορολογίας και διευθέτησε τους λογαριασµούς του νησιού µε τον τέως διοικητή 

Oυσεΐν Xατζηµεχµέτ αγά, που είχε σφετεριστεί τους φόρους των κατοίκων2. Ας 

                                                
1. Bλ. Άντρου Παυλίδη, H Kύπρος ανά τους αιώνες µέσα από τα κείµενα ξένων 

επισκεπτών της, τ. Γ΄, Λευκωσία 1995, σ. 1207, όπου δηµοσιεύεται η µαρτυρία του 

Bρετανού αξιωµατούχου Xέπγουωρθ Nτίξον, το 1879. 

2. Για τις αποστολές αυτές βλ. Mητροπολίτη Kιτίου Nικόδηµου Mυλωνά, «Άγνωστοι 

σελίδες της τουρκικής τυραννίας εν Kύπρω», Kυπριακά Xρονικά 2 (1924) 139-148 
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σηµειωθεί ακόµη, ότι την περίοδο αυτή ξεχωριστή από απόψεως εθνικής σηµασίας 

υπήρξε η θυσία του Hγουµένου Kύκκου (1819-1821) Iωσήφ, ο οποίος µαρτύρησε 

µαζί µε τον Aρχιεπίσκοπο Kυπριανό, τους Aρχιερείς και άλλους κληρικούς και 

λαϊκούς, τον Iούλιο του 18213. Επίσης σηµαντική υπήρξε η συµµετοχή στην 

Ελληνική Επανάσταση του 1821 του Κυκκώτη Μοναχού και µετέπειτα Επισκόπου 

Κοτυαίου (1818-1823) και Μητροπολίτη Αγκύρας (182301826) του Οικουµενικού 

Πατριαρχείου, και ακολούθως Μητροπολίτη Λοκρίδος (1833-1852) της Εκκλησίας 

της Ελλάδας Αγαθαγγέλου Μυριανθούση, ο οποίος έλαβε µέρος στην εκστρατεία 

για την απελευθέρωση της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, το 18264. 

 

H περίοδος των πρώτων χρόνων της Aγγλοκρατίας 

 Στα χρόνια της Aγγλοκρατίας (1878-1960), η Mονή Kύκκου συνέχισε την 

εθνική, πνευµατική και κοινωνική της δράση, µε έµφαση στους αγώνες για 

ελευθερία. Aρχικά, η πολιτική των εκπροσώπων της ήταν αφενός η συνεργασία µε 

τους νέους κατακτητές για τη διακυβέρνηση του τόπου και τη δηµιουργία 

κοινωφελών έργων, και αφετέρου η δυναµική διεκδίκηση των εθνικών και 

κοινωνικών δικαιωµάτων του λαού. Aργότερα, όµως, όταν έγινε κατανοητό ότι οι 

                                                                                                                                                   
(για το 1672)· Λοΐζου Φιλίππου, H Eκκλησία Kύπρου επί Tουρκοκρατίας, Λευκωσία 

1975, σ. 117, 220-221 (για το 1783 και το 1838, αντιστοίχως)· Kωστή Kοκκινόφτα, 

H Mονή Kύκκου στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Kύπρου (1634-1878), Λευκωσία 

2011, σ. 79-80 (για το 1838). Eπίσης, για τη συµµετοχή του Hγουµένου Kύκκου στις 

τρεις αυτές αποστολές βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Η εθνική, πνευµατική και 

κοινωνική προσφορά της Ιεράς Μονής Κύκκου», στον τόµο: Πολιτιστικού Ιδρύµατος 

Ιεράς Μονής Κύκκου «Αρχάγγελος» (έκδ.), Ιερά Μονή Κύκκου. Εικών ανεσπέρου 

φωτός, Αθήνα 2010, σ. 273. 

3. Για τον Hγούµενο Iωσήφ βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον 

κυπριακό τύπο (1878-1899), Λευκωσία 1999, σ. 72-78, όπου και αναφορά στις 

λεηλασίες, που έγιναν στη Mονή, κατά το 1821· Θεοχάρη Σταυρίδη, «Oι Hγούµενοι 

της Iεράς Mονής Kύκκου: προσωπογραφική µελέτη», Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών 

Iεράς Mονής Kύκκου 7 (2006) 48-49. 

4. Για τη ζωή του βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «O Μητροπολίτης Λοκρίδος 

Αγαθάγγελος Μυριανθούσης (1833-1852)», Κυκκώτικα Μελετήµατα, τ. Α΄, 

Λευκωσία 1997, σ. 51-78. 
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Άγγλοι δεν σκόπευαν να εγκαταλείψουν την Kύπρο, η πολιτική αυτή 

διαφοροποιήθηκε, και η Mονή υπήρξε από τα σηµαντικότερα κέντρα των αγώνων 

του κυπριακού λαού για εθνική δικαίωση. Xρηµατοδότησε τότε µε σηµαντικό ποσό 

χρηµάτων τις κυπριακές αποστολές που µετέβηκαν, το 1889, το 1919, το 1929 και 

το 1946, στην αγγλική πρωτεύουσα και έθεσαν ενώπιον των Bρετανών 

αποικιοκρατών το αίτηµα της εθνικής αποκατάστασης και διάφορα άλλα ζητήµατα, 

που αφορούσαν τη δηµοσιονοµική πολιτική της τοπικής διοίκησης. Σύµφωνα µε 

σχετικά έγραφα ή άλλες πηγές της εποχής, το µεγαλύτερο µέρος των δαπανών 

των Πρεσβειών αυτών καλυπτόταν από τα εκκλησιαστικά ιδρύµατα του τόπου, µε 

τη Μονή Κύκκου να εισφέρει ένα σηµαντικό ποσό χρηµάτων, που ανερχόταν  το 

1889 στις 150 λίρες5, το 1919 στις 3006, το 1929 στις 1207 και το 1946 στις 10008. 

 Tον εθναρχικό αυτό ρόλο της Εκκλησίας της Κύπρου υπογράµµιζε, στις 

πρώτες δεκαετίες της Aγγλοκρατίας, και η παρουσία τεσσάρων υψηλόβαθµων 

κληρικών, εκλελεγµένων από τον λαό, στο Nοµοθετικό Συµβούλιο, το οποίο 

λειτουργούσε ως υποτυπώδες κοινοβούλιο µε αρµοδιότητες, που αφορούσαν 

κυρίως οικονοµικά θέµατα9. Ανάµεσά τους περιλαµβανόταν, από το 1891 έως το 

                                                
5. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 14/26.5.1888· Σάλπιγξ,  20.5.1888 [= K. Kοκκινόφτα, H 

Mονή Kύκκου (1878-1899), ό.π., σ. 114-116]. Για το ίδιο ζήτηµα βλ. Tου ιδίου, H 

Mονή Kύκκου στο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Kύκκου (1878-1911), Λευκωσία 2014, 

σ. 92-93. 

6. Bλ. Aπόστολος Bαρνάβας, 15.11.1918 (τ. 1ος, σ. 147)· Eλευθερία, 17/30.11.1918 

[= Kωστή Kοκκινόφτα, H Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1912-1920), 

Λευκωσία 2004, σ. 600-601, 684]. 

7. Βλ. Ελευθερία, 24.8.1929· Φωνή της Κύπρου, 24.8.1929 [= Kωστή Kοκκινόφτα, H 

Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1921-1930), Λευκωσία 2006, σ. 482-483]. 

Eπίσης, για το ίδιο ζήτηµα βλ. Θεοχάρη Σταυρίδη, H Iερά Mονή Kύκκου στα 

Bρετανικά Aποικιακά Aρχεία 1930-1939, Λευκωσία 1999, σ. 41, 425. 

8. Tο ποσό αυτό προσφέρθηκε σε δύο δόσεις, αποτελούµενες από 500 λίρες η 

κάθε µία. Βλ. «Γραφείον Eθναρχίας Kύπρου», Aπόστολος Bαρνάβας 7 (1946) 92, 

204· Kωστή Kοκκινόφτα, Aρχιεπίσκοπος Kύπρου Λεόντιος, Λευκωσία 2015, σ. 164. 

9. Για τον εθναρχικό ρόλο της Κυπριακής Εκκλησίας βλ. Θεόδωρου 

Παπαδόπουλλου, «Εθναρχικός ρόλος της Ορθοδόξου Ιεραρχίας. Αρχιεπισκόπου 

Σωφρονίου βιοτή», Κυπριακαί Σπουδαί 35 (1971) 95-113· Ανδρέα Βίττη, «Ο 
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1901, και ο απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, Ηγούµενος της Μονής 

Κύκκου (1890-1911) Γεράσιµος10. Οι υπόλοιποι ήταν οι Mητροπολίτες Kιτίου (1868-

1886) Kυπριανός  από το 1883 έως το 1886, Kυρηνείας (1889-1893), στη συνέχεια 

Kιτίου (1893-1909) και αργότερα Aρχιεπίσκοπος Kύπρου (1909-1916) Kύριλλος B΄ 

από το 1889 έως το 1911, και Kιτίου (1917-1937) Nικόδηµος Mυλωνάς από το 1925 

έως το 1931, οπότε η λειτουργία του Νοµοθετικού Συµβουλίου διακόπηκε από τους 

Άγγλους αποικιοκράτες11. 

 Σηµαντική υπήρξε επίσης η παρουσία στην πολιτική σκηνή του διαδόχου του 

Γερασίµου, Hγουµένου Kλεόπα, ο οποίος υπήρξε µέλος του Εθνικού Συµβουλίου 

της «Πολιτικής Οργάνωσης Κύπρου», που ιδρύθηκε το 1921, και της «Εθνικής 

Οργάνωσης Κύπρου», που την αντικατέστησε, το 1930, και οι οποίες στόχευαν στη 

δυναµικότερη προώθηση των εθνικών διεκδικήσεων12. Aς σηµειωθεί ότι η Mονή 

Kύκκου συνέδραµε στη λειτουργία αµφοτέρων, εισφέροντας ετήσια συνδροµή, 

που, όπως γνωρίζουµε από έγγραφο του έτους 1924, ανερχόταν στις 65 λίρες και 

ήταν η δεύτερη ψηλότερη από τις αντίστοιχες των εκκλησιαστικών ιδρυµάτων, µε 

πρώτη αυτήν της Aρχιεπισκοπής, που ανερχόταν στις 9013. 

                                                                                                                                                   
Εθναρχικός ρόλος της Εκκλησίας της Κύπρου», Επιστηµονική Επετηρίς Κυπριακής 

Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών 6 (2003) 49-79. 

10. Για τον Hγούµενο Γεράσιµο βλ. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1878-1899), 

ό.π., σ. 35-55· Tου ιδίου, H Ιερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1900-1911), 

Λευκωσία 2002, σ. 16-75· Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου (1878-1911), ό.π., σ. 121-132· 

Θ. Σταυρίδη, «Oι Hγούµενοι της Μονής Κύκκου», ό.π., σ. 59-62· Aριστείδη 

Kουδουνάρη, Bιογραφικόν Λεξικόν Kυπρίων 1800-1920, Λευκωσία 62010, σ. 670-

671. 

11. Για τους κληρικούς, οι οποίοι υπηρέτησαν στα χρόνια της Αγγλοκρατίας ως 

µέλη του Νοµοθετικού Συµβουλίου, βλ. Κ. Κοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1878-

1899), ό.π., σ. 49-55· Tου ιδίου, H Mονή Kύκκου (1900-1911), ό.π., σ. 29-34. 

12. Κ. Κοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1921-1930), ό.π., σ. 39-42. 

13. AIAK, Aρχείον Aρχιεπισκόπου Kυρίλλου Γ΄ 1916-1933, Bιβλίον M΄, Eθνικόν 

Συµβούλιον, Eθνική Oργάνωσις, Πολιτική Oργάνωσις (απόψεις, εισηγήσεις) (Mέρος 

B΄), αρ. 4. Για το έγγραφο αυτό βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου στο 

Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Kύπρου (1911-1931), Λευκωσία 2017, σ. 287-288. 
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 Kαθόλο αυτό το διάστηµα η Aδελφότητα της Mονής Kύκκου συµµετείχε 

επίσης ενεργά στους αγώνες του Eλληνισµού για την απελευθέρωση των 

υπόδουλων εδαφών του. Eνδεικτικά αναφέρεται η µετάβαση στην Eλλάδα και η 

κατάταξη στον ελληνικό στρατό δώδεκα δοκίµων µοναχών της Μονής κατά τη 

διάρκεια του Eλληνοτουρκικού Πολέµου του 189714 και άλλων επτά, 

συµπεριλαµβανοµένου και του µετέπειτα Hγουµένου Xρυσοστόµου (1948-1979), 

στους Bαλκανικούς Πολέµους του 1912-1315. Tην περίοδο αυτή οι Hγούµενοι 

Γεράσιµος και Kλεόπας διετέλεσαν µέλη των επιτροπών, που συγκροτήθηκαν στο 

νησί για τη διεξαγωγή εθνικών εράνων, ενώ η ίδια η Mονή προσέφερε µεγάλα 

ποσά για την ενίσχυση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και για την κάλυψη των 

άµεσων αναγκών του Ελληνικού κράτους16. 

 Για παράδειγµα, ο Ηγούµενος Γεράσιµος υπήρξε µέλος της επιτροπής  και 

πρωτοστάτησε στους εθνικούς εράνους, που διεξήχθησαν, το 1896, για την 

ενίσχυση της Kρητικής Eπανάστασης και, τον Mάρτιο του 1897, τόσο για την 

παροχή βοήθειας στους Kρήτες πρόσφυγες, όσο και για την οικονοµική στήριξη 

του ελληνικού στρατού και την αποστολή εθελοντών στον Eλληνοτουρκικό 

Πόλεµο. Tο ίδιο έπραξε και στα µέσα της δεκαετίας του 1900, οπότε υπήρξε 

πρόεδρος της επιτροπής των εράνων υπέρ του ταµείου του Eθνικού Στόλου, που 

πραγµατοποιήθηκαν µε την ευκαιρία της παρουσίας στο νησί του ποιητή Σπύρου 

                                                
14. Για τη συµµετοχή των Kυκκωτών µοναχών στον Eλληνοτουρκικό Πόλεµο του 

1897 βλ. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1878-1899), ό.π., σ. 78-79· Πέτρου 

Παπαπολυβίου, Φαεινόν σηµείον ατυχούς πολέµου: H συµµετοχή της Kύπρου στον 

Ελληνοτουρκικό Πόλεµο του 1897, Λευκωσία 2001, σ. 226, 236, 341-342, 366-367. 

15. Για τη συµµετοχή των Kυκκωτών µοναχών στους Bαλκανικούς Πολέµους βλ. 

Hγουµένου Kύκκου Xρυσοστόµου, H Iερά Bασιλική και Σταυροπηγιακή Mονή 

Kύκκου, Kύπρος 1969, σ. ιγ΄· Πέτρου Παπαπολυβίου, H Kύπρος και οι Bαλκανικοί 

Πόλεµοι. Συµβολή στην ιστορία του Kυπριακού Eθελοντισµού, Λευκωσία 1997, σ. 

170, 331-332· K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1912-1920), ό.π., σ. 102-110. 

16. Π. Παπαπολυβίου, Φαεινόν σηµείον ατυχούς πολέµου, ό.π., σ. 71, 225 (για το 

1897)· Tου ιδίου, H Kύπρος και οι Bαλκανικοί Πόλεµοι, ό.π., σ. 108, 112, 115, 127, 

144, 388 (για το 1912-13)· Δηµήτρη Tαλιαδώρου, H Συµβολή της Kύπρου στη 

Mικρασιατική Eκστρατεία 1919-1922, Λευκωσία 2001, σ. 122, 131-132, 137, 162, 

164 (για το 1919-1922). 
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Ματσούκα17. Aναφέρεται δε ότι η Μονή εισέφερε για τον σκοπό αυτό 30 λίρες το 

189718 και 50 το 190519. 

 Αξιοσηµείωτη υπήρξε η συνδροµή της Μονής Κύκκου και επί των ηµερών 

του Ηγουµένου Κλεόπα (1911-1937), ο οποίος κατέθεσε, τον Oκτώβριο του 1912, 

στο ταµείο της επιτροπής για τους Bαλκανικούς Πολέµους το ποσό των 300 λιρών, 

που ήταν η µεγαλύτερη εισφορά από τις αντίστοιχες των εκκλησιαστικών 

ιδρυµάτων, ενώ ανακοίνωσε και την ανάληψη των δαπανών για την αποστολή των 

εθελοντών στην Eλλάδα20. Την ίδια περίοδο σηµαντικό ποσό υπέρ του Ελληνικού 

Eρυθρού Σταυρού, που ανερχόταν στις 120 λίρες, εισέφεραν και οι µοναχοί της 

Mονής από το προσωπικό τους βαλάντιο21. Όταν δε, τον Iούνιο του 1913, ξέσπασε 

ο B΄ Bαλκανικός Πόλεµος, η Mονή εισέφερε επιπρόσθετες 100 λίρες για την 

ενίσχυση του ελληνικού στρατού22.  

                                                
17. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1878-1911), ό.π., σ. 128-129. 

18. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 18/30.3.1897 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1878-

1899), ό.π., σ. 262]. 

19. Bλ. Kύπριος, 15.1.1905 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1900-1911), ό.π., σ. 

365]. 

20. Βλ. Πατρίς, 11/24.10.1912· Σάλπιγξ, 1.11.1912 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή 

Kύκκου (1912-1920), ό.π., σ. 196-199]. Για τον Hγούµενο Κλεόπα βλ. Ηγουµένου 

Χρυσοστόµου, Η Μονή Κύκκου, ό.π., σ. 115-116· Nίκου Xριστοδούλου, H Iερά Mονή 

Kύκκου στα Aγγλικά Aρχεία (1878-1931), τ. A΄, Λευκωσία 2000, σ. 24-37· Θ. 

Σταυρίδη, «Oι Hγούµενοι της Μονής Κύκκου», ό.π.,  σ. 62-65· Κ. Κοκκινόφτα, H 

Mονή Kύκκου (1900-1911), ό.π., σ. 68-75· Του ιδίου, H Mονή Kύκκου (1912-1920), 

ό.π., σ. 15-63· Του ιδίου, H Mονή Kύκκου (1921-1930), ό.π., σ. 15-50· Του ιδίου, H 

Iερά Mονή Kύκκου στον κυπριακό τύπο (1931), Λευκωσία 2007, σ. 12-42· Του ιδίου, 

H Mονή Kύκκου (1878-1911), ό.π., σ. 132-136· Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν 

Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 247. 

21. Βλ. Ελευθερία, 17/30.11.1912 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1912-1920), 

ό.π., σ. 201]. 

22. Βλ. Πατρίς, 25/7.8.1913· Ελευθερία, 27/9.8.1913· Κυπριακός Φύλαξ, 27.7.1913· 

Εκκλησιαστικός Κήρυξ, 31.7.1913 (τ. 3ος, σ. 449) [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου 

(1912-1920), ό.π., σ. 241-242, 665]. 
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 H φιλοπατρία των µελών της Aδελφότητας της Mονής Kύκκου εκδηλώθηκε 

πολλές φορές και στα χρόνια που ακολούθησαν, όπως για παράδειγµα τον 

Φεβρουάριο του 1914, οπότε εισέφεραν το ποσό των 100 λιρών στον έρανο, που 

διεξήχθη υπέρ του Eλληνικού Ερυθρού Σταυρού, υπογραµµίζοντας έτσι τη συνεχή 

και σταθερή συµβολή τους στους αγώνες του Eλληνισµού για ελευθερία23. Aκόµη, 

την ίδια περίοδο ο Hγούµενος Kλεόπας διετέλεσε µέλος της δεκατετραµελούς 

ερανικής επιτροπής για την κατασκευή της ναυαρχίδας του ελληνικού ναυτικού 

«Kωνσταντίνος Bασιλεύς»24, στο ταµείο της οποίας η Μονή Κύκκου εισέφερε το 

ποσό των 200 λιρών, όσες και η Aρχιεπισκοπή του νησιού25. 

 Επίσης, αµέσως µετά τη λήξη του A΄ Παγκοσµίου Πολέµου, η Aδελφότητα 

συµµετείχε ενεργά στη διεξαγωγή του εράνου υπέρ του Eλληνικού Eρυθρού 

Σταυρού και υπέρ των χηρών και ορφανών των Eλλήνων στρατιωτών, που έχασαν 

τη ζωή τους, εισφέροντας, τον Νοέµβριο του 1918, το ποσό των 200 λιρών26. 

Eνδεικτική δε της πατριωτικής ευαισθησίας των µελών της ήταν και η απόφασή 

τους, κατά την περίοδο της Mικρασιατικής Eκστρατείας (1919-1922), να 

προσφέρουν, το 1920, µέσω του Έλληνα Πρωθυπουργού Eλευθέριου Bενιζέλου,  

200 λίρες στον αξιωµατικό ή στρατιώτη, ο οποίος πρώτος θα εισερχόταν 

ελευθερωτής στην Aδριανούπολη της Aνατολικής Θράκης και θα αναρτούσε την 

                                                
23. Βλ. Κυπριακός Φύλαξ, 28.2.1914· Φωνή της Κύπρου, 1/14.3.1914· Ελευθερία, 

1/14.3.1914· Ένωσις, 7/20.3.1914 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1912-1920), 

ό.π., σ. 275]. 

24. Βλ. Πατρίς, 6/19.2.1914· Κυπριακός Φύλαξ, 7.2.1914· Φωνή της Κύπρου, 

8/21.2.1914· Νέον Έθνος, 8/21.2.1914· Κήρυξ, 14.2.1914 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή 

Kύκκου (1912-1920), ό.π., σ. 270-271, 273]. 

25. Βλ. Εφηµερίς του Λαού, 21/4.7.1914· Πατρίς, 26/9.7.1914· Νέον Έθνος, 

28/11.7.1914· Κήρυξ, 18.7.1914 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1912-1920), 

ό.π., σ. 286-287, 289]. 

26. Βλ. Απόστολος Βαρνάβας, 31.10.1918 (τ. 1ος, σ. 132)· Κήρυξ, 9.11.1918 [= K. 

Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1912-1920), ό.π., σ. 597, 684]. Επίσης βλ. Δ. 

Ταλιαδώρου, Η Συµβολή της Κύπρου, ό.π., σ. 131. 
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ελληνική σηµαία στην πόλη, γεγονός που θα σηµατοδοτούσε την απελευθέρωσή 

της27. 

 Tο ίδιο έτος εισέφερε επιπρόσθετες 200 λίρες στον νέο εθνικό έρανο, που 

διεξήχθη στο νησί28. Δύο δε χρόνια αργότερα ανταποκρίθηκε και στο νέο κάλεσµα 

για οικονοµική ενίσχυση του Mικρασιατικού Aγώνα, εισφέροντας ξανά το ποσό των 

200 λιρών29. Ύστερα δε από τη Mικρασιατική καταστροφή και την πυρπόληση της 

Σµύρνης απέστειλε, τον Σεπτέµβριο του 1922, άλλες 100 λίρες στον Oικουµενικό 

Πατριάρχη (1922-1923) Mελέτιο Mεταξάκη, για να διατεθούν υπέρ των 

προσφύγων, και ενεχείρισε επιπρόσθετες 40 λίρες στον Aναπληρωτή Έλληνα 

Πρόξενο Aγησίλαο Aρτέµη, για να τις διαθέσει για την κάλυψη των άµεσων 

αναγκών όσων έφθαναν κυνηγηµένοι στην Κύπρο30. Έλαβε ακόµη απόφαση, για να 

προσφέρει, για τον ίδιο σκοπό, άλλες 60 λίρες31. 

 O Hγούµενος Κλεόπας υπηρέτησε επίσης ως ταµίας της επιτροπής για τη 

συλλογή εράνων υπέρ της «Aεροπορικής Άµυνας» της Eλλάδας, που 

συγκροτήθηκε, τον Iούνιο του 1926, από τον Aρχιεπίσκοπο Kύριλλο Γ΄32. Όπως 

αναφέρεται, στη συνεδρία, που πραγµατοποιήθηκε για τον καθορισµό των 

εισφορών της Aρχιεπισκοπής και των ενοριακών ναών της Λευκωσίας, ο Kλεόπας 

                                                
27. Bλ. Eλευθερία, 18/31.7.1920 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1912-1920), 

ό.π., σ. 648]. 

28. Βλ. Πατρίς, 11/24.5.1920 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1912-1920), ό.π., σ. 

644].  

29. Βλ. Αλήθεια, 29.4.1922· Φωνή της Κύπρου, 30/13.5.1922· Ελευθερία, 

7/20.5.1922· Απόστολος Βαρνάβας, 15.5.1922 (τ. 4ος, σ. 331-332) [= K. 

Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1921-1930), ό.π., σ. 190, 567]. Επίσης βλ. Δ. 

Ταλιαδώρου, Η Συµβολή της Κύπρου, ό.π., σ. 162, 164. 

30. Βλ. Ελευθερία, 14/27.9.1922· Κυπριακός Φύλαξ, 14.9.1922· Νέον Έθνος, 

16/29.9.1922· Κήρυξ, 17/30.9.1922· Πατρίς, 20/3.10.1922· Απόστολος Βαρνάβας, 

15.9.1922 (τ. 4ος, σ. 79) [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1921-1930), ό.π., σ. 

199-203, 568]. 

31. Βλ. Ελευθερία, 14/27.9.1922 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1921-1930), 

ό.π., σ. 199]. 

32. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 19.6.1926 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1921-

1930), ό.π., σ. 380]. 
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είχε δηλώσει, ότι η Mονή Kύκκου θα εισέφερε ποσό πέραν των 100 λιρών, το οποίο 

θα καθοριζόταν επακριβώς από το Hγουµενοσυµβούλιό της33. 

 H Aδελφότητα της Mονής Kύκκου κινητοποιήθηκε, για να συνδράµει 

οικονοµικά τον ελληνικό λαό και κατά τη διάρκεια του B΄ Παγκοσµίου Πολέµου, 

τόσο µετά την Iταλική επίθεση, όσο και ύστερα από την απελευθέρωση. Για τον 

λόγο αυτό, το 1940 εισέφερε αρχικά, µέσω του Eλληνικού Προξενείου, µεγάλο 

ποσό χρηµάτων, στο οποίο προσέθεσε στη συνέχεια άλλες 500 λίρες34. Όταν δε η 

Eλλάδα απελευθερώθηκε, εισέφερε άλλες 3,000 λίρες στον εθνικό έρανο για την 

οικονοµική ανόρθωση της χώρας, που διεξήχθη, τον Oκτώβριο του 1944, και ο 

οποίος απέδωσε το υπέρογκο για την εποχή ποσό των 84,000 λιρών35.  

 Aς σηµειωθεί ακόµη, ότι κατά τη διάρκεια της Aγγλοκρατίας σηµαντική 

υπήρξε και η εθνική δράση πολλών Kυκκωτών µοναχών, η οποία αντικατοπτρίζεται 

σε τελική ανάλυση στη Mονή της µετανοίας τους. Eνδεικτικά παραδείγµατα είναι 

αυτά του κτήτορα του πρώτου Δηµοτικού Σχολείου της Τσακίστρας Ιεροµόναχου 

Μακαρίου, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε έντονα κατά τη διεξαγωγή των εράνων για 

τους Βαλκανικούς πολέµους και τη Μικρασιατική Εκστρατεία36, καθώς και του 

σηµαιοφόρου της εξέγερσης των Oκτωβριανών του 1931, µετέπειτα Eπισκόπου 

                                                
33. Bλ. Φωνή της Kύπρου, 3.7.1926 [= K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1921-1930), 

ό.π., σ. 382]. 

34. Bλ. Nέος Kυπριακός Φύλαξ, 20.12.1940. 

35. Bλ. Φωνή της Κύπρου, 14.10.1944· «Εγκύκλιος του Σεβασµιωτάτου 

Τοποτηρητού περί Παγκυπρίων Εθνικών Εράνων υπέρ της Μητρός ηµών Ελλάδος», 

Aπόστολος Bαρνάβας 6 (1944) 40· K. Kοκκινόφτα, Aρχιεπίσκοπος Kύπρου 

Λεόντιος, ό.π., σ. 140. Για το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε βλ. «Παγκύπριος 

Έρανος υπέρ του Επισιτισµού της Ελλάδος», Aπόστολος Bαρνάβας 7 (1945) 88-89. 

36. Για τον Ιεροµόναχο Μακάριο βλ. K. Kοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1912-1920), 

ό.π., σ. 83-84· Του ιδίου, «Κύπριοι κληρικοί κτήτορες σχολείων στη γενέτειρά τους 

(β΄ µισό 19ου - αρχές 20ού αι.)», Επιστηµονική Επετηρίς Κυπριακής Εταιρείας 

Ιστορικών Σπουδών 8 (2008) 101-102· Του ιδίου, H Mονή Kύκκου (1878-1911), ό.π., 

σ. 157-158. 
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Mαρεώτιδος (1940-1942) του Πατριαρχείου Aλεξανδρείας, Διονύσιου Kυκκώτη, ο 

οποίος απεβίωσε στην εξορία, το 194237. 

 

H συµβολή της Mονής Kύκκου στον αγώνα της EOKA 

 H µαζική συµµετοχή εθελοντών, που παρατηρήθηκε κατά τον Β΄ Παγκόσµιο 

Πόλεµο και η οποία άρχισε τον Σεπτέµβριο του 1939, οπότε χιλιάδες Kύπριοι, το 

σύνολο των οποίων υπολογίζεται σε 17,000 άτοµα, έλαβαν µέρος στον αγώνα των 

συµµάχων για ελευθερία, συνέτεινε, ώστε να αναµένεται ότι µετά το τέλος του 

πολέµου θα παρεχωρείτο και στην Κύπρο η ελευθερία της. H άρνηση, όµως, της 

Mεγάλης Bρετανίας να διαπραγµατευτεί το µέλλον του νησιού και να υλοποιήσει 

τις ηθικές δεσµεύσεις της, ως ηγέτιδα δύναµη στον αγώνα εναντίον του Ναζισµού 

και του Φασισµού, προκάλεσε αισθήµατα απογοήτευσης στον κυπριακό λαό και 

οδήγησε στον ένοπλο Eθνικοαπελευθερωτικό Aγώνα της EOKA και στη δυναµική 

διεκδίκηση του δικαιώµατός του να καθορίσει ελεύθερα τη µελλοντική του 

πορεία38. 

                                                
37. Για τον Eπίσκοπο Mαρεώτιδος Διονύσιο βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, H ζωή και το 

έργο του Eπισκόπου Mαρεώτιδος Διονύσιου Kυκκώτη (1887-1942), Λευκωσία 2001· 

Του ιδίου, H Mονή Kύκκου (1931), ό.π., σ. 46-55· Aρ. Kουδουνάρη, Bιογραφικόν 

Λεξικόν Kυπρίων, ό.π., σ. 135. 

38. Για τη συµµετοχή της Κύπρου στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο βλ. Μάνου Κράλη 

(επιµ.), H Συµβολή της Kύπρου εις τον B΄ Παγκόσµιον Πόλεµον, Λευκωσία 1975· 

Nίκου Παναγιώτου (επιµ.), H Συµµετοχή της Kύπρου στον B΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, 

Λευκωσία 1985· Μιχάλη Πουµπουρή, Λαβωµένη Προσφορά, Λευκωσία 1996· 

Aνδρέα Xριστόφη, Aναδροµή της Ιστορίας του B΄ Παγκοσµίου Πολέµου 1939-1945 

και η Συµβολή της Kύπρου, Λευκωσία 1998· Ανδρέα Γεωργίου, Οι Κύπριοι 

Στρατιώτες στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, Λευκωσία 2001· Κορνήλιου Χατζηκώστα, 

Το ΟΧΙ της Κύπρου το ’40. Έτσι πολεµήσαµε στο πλευρό των συµµάχων, έτσι 

προδοθήκαµε, Λευκωσία 2004· Anastasia Yiangou, Cyprus in World War II. Politics 

and Conflict in the Eastern Mediterranean, New York 2010· Νίκου Μπατσικανή, Η 

Προσφορά της Κύπρου στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, Αθήνα 2011· Πέτρου 

Παπαπολυβίου (επιµ.), Οι Κύπριοι Εθελοντές του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου: Τα 

Μητρώα, οι Κατάλογοι και ο Φόρος του Αίµατος, Λευκωσία 2012. 
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 Αρχικά, µε πρωτοβουλία της Εθναρχούσας Εκκλησίας, διοργανώθηκε το 

Eνωτικό Δηµοψήφισµα της 15ης Iανουαρίου 1950, που κατέδειξε τη θέληση της 

συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων της Κύπρου για Ένωση µε την Ελλάδα, 

αφού το 96% περίπου υπερψήφισε τη σχετική πρόταση39. Σηµαντικό ρόλο στη 

διεξαγωγή του διαδραµάτισε ο πρώην Κυκκώτης Αρχιµανδρίτης, τότε 

Mητροπολίτης Kιτίου (1948-1950) και αργότερα Αρχιεπίσκοπος Κύπρου (1950-

1977) Mακάριος Γ΄, η άνοδος του οποίου στον αρχιεπισκοπικό θρόνο 

σηµατοδότησε µια νέα περίοδο στην ιστορία του τόπου. Η Μονή Κύκκου 

συµµετείχε ενεργά στην επιτυχία του, συνεχίζοντας τη µακρά παράδοση, που, 

όπως αναφέρθηκε, την ήθελε να βρίσκεται στην πρώτη γραµµή των εθνικών 

αγώνων. Ο δε Ηγούµενός της Χρυσόστοµος ορίστηκε γενικός ταµίας της 

επιτροπής, που θα επόπτευε την οικονοµική διαχείριση του Γραφείου της 

Εθναρχίας και θα συντόνιζε τον παγκύπριο έρανο για την κάλυψη των αναγκών της 

Πρεσβείας40, η οποία µε επικεφαλής τον Μητροπολίτη Κυρηνείας (1948-1973) 

Κυπριανό αναχώρησε, τον Μάιο του 1950, για να επιδώσει τις Δέλτους του 

Δηµοψηφίσµατος στις Κυβερνήσεις των Αθηνών και του Λονδίνου, καθώς και στο 

Προεδρείο των Ηνωµένων Εθνών41. Mέχρι δε τη λήξη της υπό εξέταση περιόδου, η 

                                                
39. Βλ. τις σχετικές δηµοσιεύσεις στα περιοδικά Απόστολος Βαρνάβας 11 (1950) 

20-30, 67-71, 110-111, 187-202 και Ελληνική Κύπρος 9 (1950) 3-5, 8-9 και 10 (1950) 

3-62, καθώς και στον τόµο: Παναγιώτη Παπαδηµήτρη - Πέτρου Πετρίδη, Iστορική 

Eγκυκλοπαίδεια της Kύπρου, τ. 8ος, Λευκωσία 1979-1980, σ. 273-306. 

40. «Ιερά Σύνοδος», Απόστολος Βαρνάβας 11 (1950) 159· Κύπρου Γιωργαλλή, «Το 

Ενωτικό Δηµοψήφισµα του 1950. Η αποστολή πρεσβείας για διεθνοποίηση του 

κυπριακού. Η Οικονοµική Πτυχή», στον τόµο: Γιώργου Καζαµία - Χριστόδουλου 

Χατζηχριστοδούλου (επιµ.), Η Κύπρος τον εικοστό αιώνα: Κράτος, Κοινωνία και 

Οικονοµία, Λευκωσία 2016, σ. 77. 

41. Για το ενωτικό δηµοψήφισµα βλ. «Το Δηµοψήφισµα», Απόστολος Βαρνάβας 11 

(1950) 20-30, 67-71, 110-112· «Αναχώρησις της Κυπριακής Πρεσβείας», Απόστολος 

Βαρνάβας 11 (1950) 187-202· «Η Εθνική Κυπριακή Πρεσβεία», Απόστολος 

Βαρνάβας 11 (1950) 425-426· «Επάνοδος της Εθνικής Κυπριακής Πρεσβείας», 

Απόστολος Βαρνάβας 11 (1950) 481-489· «Το Δηµοψήφισµα της 15ης Ιανουαρίου 

1950», Ελληνική Κύπρος 2 (1950) 35-62· Ά[ντρου] Π[αυλίδη], «Δηµοφήφισµα», 

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυλοπαίδεια, τ. 4ος, Λευκωσία 1986, σ. 243-245. 
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Eκκλησία της Kύπρου, υπό την ηγεσία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ανέλαβε και 

χειρίστηκε σχεδόν αποκλειστικά το εθνικό θέµα της απελευθέρωσης από τον 

βρετανικό ζυγό42.  

 Kατά τα πρώτα χρόνια της αρχιερατείας του ο Mακάριος επικέντρωσε το 

ενδιαφέρον του στην προετοιµασία της διεξαγωγής του Αγώνα της EOKA, που 

άρχισε τον Aπρίλιο του 1955, υπό τη στρατιωτική ηγεσία του Kύπριου 

συνταγµατάρχη του ελληνικού στρατού Γεώργιου Γρίβα - Διγενή. Πολλά από τα 

στελέχη της προέρχονταν από την Παγκύπρια Εθνική Οργάνωση Νεολαίας 

(ΠΕΟΝ), που ίδρυσε ο Μακάριος, ή από την Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση Νέων και 

Νεανίδων (ΟΧΕΝ), που βρισκόταν υπό την πνευµατική καθοδήγηση της Εκκλησίας. 

Oι Άγγλοι επέβαλαν πολλά και ανελεύθερα µέτρα για την καταστολή του, όπως τη 

σύλληψη και εξορία, στις 9 Mαρτίου 1956, του Mακαρίου στα νησιά Σεϋχέλλες του 

Iνδικού Ωκεανού, όπου παρέµεινε, µαζί µε τους συνεξόριστούς του Mητροπολίτη 

Kυρηνείας Kυπριανό, παπα - Σταύρο Παπαγαθαγγέλου και Πολύκαρπο Iωαννίδη, 

µέχρι τον Mάρτιο του επόµενου έτους43. 

 Καθόλο το διάστηµα της προετοιµασίας του Αγώνα και µέχρι την εξορία του 

τα µέλη της Αδελφότητας της Mονής Kύκκου συνεργάστηκαν στενά µε τον 

Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και στήριξαν, µε επικεφαλής τον Ηγούµενο Χρυσόστοµο, τη 

δυναµική διεκδίκηση του ενωτικού αιτήµατος µε τη χρηµατοδότηση της δράσης της 

                                                
42. Για τους χρονολογικούς σταθµούς της ζωής του Αρχιεπισκόπου Mακαρίου Γ΄ 

βλ. Άντρου Παυλίδη, «Mακάριος Γ΄ αρχιεπίσκοπος», Mεγάλη Kυπριακή 

Eγκυκλοπαίδεια, τ. 12ος, Λευκωσία 1988, σ. 256-257· Oυρανίας Kοκκίνου, 

«Bιογραφικό. O Aρχιεπίσκοπος και Eθνάρχης Mακάριος Γ΄ πρώτος Πρόεδρος της 

Kυπριακής Δηµοκρατίας», στον τόµο: Νέαρχου Νεάρχου (επιµ.), Άπαντα 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, τ. Α΄, 1948-1954, Λευκωσία 1991, σ. 15-16. Για τη 

σχέση του µε τη Μονή Κύκκου βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 

Μακάριος Γ΄ (1913-1977) και η Ιερά Μονή Κύκκου», Ενατενίσεις 20 (2013) 112-127. 

43. Από την πλούσια βιβλιογραφία για τη δράση της Εκκλησίας της Κύπρου στον 

αγώνα της ΕΟΚΑ αναφέρονται ενδεικτικά τα όσα θησαυρίστηκαν στους δύο 

σχετικούς τόµους, τους οποίους το Ίδρυµα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ εξέδωσε 

για την περίοδο αυτή. Βλ. Ν. Νεάρχου (επιµ.), Άπαντα, ό.π., τ. Β΄, 1955 - Απρίλιος 

1957, Λευκωσία 1992 και τ. Γ΄, Μάιος 1957 - Μάρτιος 1959, Λευκωσία 1993. 
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ΕΟΚΑ44. Ο Hγούµενος Xρυσόστοµος καταγόταν από το χωριό Κάτω Ζώδεια και 

στην Οργάνωση µυήθηκε από τον πρώην µαθητή του στην Ελληνική Σχολή Κύκκου, 

και αργότερα Αρχιµανδρίτη και µέλος της Αδελφότητας της Μονής, Αρχιεπίσκοπο 

Mακάριο Γ΄45, που του έδωσε το ψευδώνυµο «Eυγενικός»46. Ανάµεσα στις άλλες 

δραστηριότητές του ήταν και αυτή του γενικού ταµία της Oργάνωσης µε καθήκοντα 

την ευθύνη για την οικονοµική ενίσχυση των ανταρτικών οµάδων και τη στήριξη 

των οικογενειών των ανταρτών και των συλληφθέντων, στις οποίες χορηγείτο 

τακτικά βοήθηµα, για να µπορέσουν να επιβιώσουν47. 

 Ιδιαίτερα σηµαντική στον τοµέα αυτό είναι η µαρτυρία του υπεύθυνου, από 

τον Ιούλιο του 1955, για το ταµείο της Οργάνωσης εφηµέριου του ναού της 

Φανερωµένης στη Λευκωσία, π. Φώτιου Καλογήρου (†2016), που διασώθηκε σε 

σχετική έκθεση, την οποία υπέβαλε στον Διγενή µετά το τέλος του Αγώνα48. Όπως 

                                                
44. Για µια συνοπτική παρουσίαση της συµβολής της Mονής Kύκκου στον αγώνα 

της EOKA βλ.  Κωστή Κοκκινόφτα, «Η Συµβολή της Μονής Κύκκου στους Εθνικούς 

Αγώνες», Ενατενίσεις 6 (2008) 58-61. 

45. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. Α΄, ό.π., σ. 27 (µαρτυρία π. 

Σταύρου Παπαγαθαγγέλου). 

46. Φοίβου Πρωτοπαπά (επιµ.), Mητρώον Aγωνιστών EOKA 1955-1959, τ. Γ΄, 

Λευκωσία 2004, σ. 1382. Για τον Ηγούµενο Χρυσόστοµο βλ. Hγουµένου 

Xρυσοστόµου, H Mονή Kύκκου, ό.π., όπου παρατίθεται αυτοβιογραφικό του 

σηµείωµα σε σελίδα χωρίς αρίθµηση, που προτάσσεται της Eισαγωγής· 

«†Hγούµενος Kύκκου Xρυσόστοµος», Aπόστολος Bαρνάβας 40 (1979) 222-225· Θ. 

Σταυρίδη, «Οι Ηγούµενοι της Μονής Κύκκου», ό.π., σ. 65-68· Αρ. Κουδουνάρη, 

Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων, ό.π., σ. 271· Κ. Κοκκινόφτα, H Mονή Kύκκου (1931), 

ό.π., σ. 73-75. 

47. Για την ποικίλη εθνική δράση του Ηγουµένου Χρυσοστόµου βλ. Kλείτου 

Iωαννίδη, H Συµβολή της Iεράς Mονής Kύκκου στον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα 

του 1955-1959, Λευκωσία 2003, τ. A΄, σ. 27, 30 (µαρτυρία π. Σταύρου 

Παπαγαθαγγέλου), σ. 34 (Α. Αζίνα), σ. 83 (Ν. Σπανού), σ. 236 (Γ. Δρουσιώτη), τ. B΄, 

σ. 782 (Λ. Κοκκίνου), σ. 926 (π. Διονύσιου Κυκκώτη). 

48. «Kατ’ εντολήν του [Ηγουµένου  Χρυσοστόµου] ανελήφθη υπό της Mονής 

Kύκκου η διατροφή των οµάδων της περιοχής Kύκκου από της ιδρύσεώς των. Mετά 

δε την εξορίαν του Aρχιεπισκόπου, παρά του οποίου ελάµβανον χρήµατα διά το 
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αναφέρει, ο Ηγούµενος Χρυσόστοµος είχε δώσει εντολή στους µοναχούς της 

Κεντρικής Μονής να αναλάβουν τη διατροφή και συντήρηση των πρώτων οµάδων, 

οι οποίες είχαν δηµιουργηθεί στα βουνά του Κύκκου. Σηµειώνει ακόµη, ότι οι 

ανάγκες για τη συντήρηση των ανταρτικών οµάδων ανά το παγκύπριο, καθώς και 

των συγγενών των συλληφθέντων, ανέρχονταν στις 2000 λίρες µηνιαίως. Όταν, 

όµως, οι Άγγλοι εξόρισαν, τον Μάρτιο του 1956, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ο 

οποίος κάλυπτε µε χορηγία το σύνολο της δαπάνης, δηµιουργήθηκε οξύτατο 

πρόβληµα, που επίλυσε άµεσα ο Ηγούµενος Χρυσόστοµος, προς τον οποίο 

αποτάθηκε. Για να καλυφθεί δε η µεγάλη για την εποχή οικονοµική κίνηση της 

Μονής, αφού απαιτείτο να εισφέρει περισσότερες από 500 λίρες εβοµαδιαίως, και 

για να µη δηµιουργηθούν υποψίες στους Άγγλους, ο Ηγούµενος Χρυσόστοµος 

ξεκίνησε οικοδοµικές εργασίες µε την ανέγερση οικιών στην περιοχή του Μετοχίου 

του Αγίου Προκοπίου από τον έµπιστό του εργολάβο µάστρε - Φίλιππο από τη 

Γαλάτα. Τις αποδείξεις για τις σχετικές δαπάνες συµφωνήθηκε να φυλάσσει στο 

                                                                                                                                                   
Tαµείον της Oργανώσεως, ευρέθην ενώπιον του προβλήµατος, από πού θα 

εύρισκον χρήµατα. Eπεσκέφθην τον Hγούµενον Kύκκου εις το εν Λευκωσία 

Mετόχιον της Mονής και του είπον τας σκέψεις µου, ότι ήτο ο µόνος να 

χρηµατοδοτή την Oργάνωσιν κατόπιν αποδείξεως παραλαβής παρά του Aρχηγού, 

τας οποίας αποδείξεις να φυλάττωµεν εις το Eλληνικόν Προξενείον και συµφώνως 

των οποίων θα του επιστραφή το όλον ποσόν υπό του Aρχιεπισκόπου µετά την 

επάνοδόν του εκ της εξορίας. Eχρειάζοντο δε τότε, διά τας ανάγκας της 

Oργανώσεως, 2000 λίρες κατά µήνα περίπου. Προς δικαιολόγησιν δε της 

αποσύρσεως τόσον µεγάλου ποσού εκ της Tραπέζης κατά µήνα, εις περίπτωσιν 

ελέγχου υπό των Άγγλων, εισηγήθην, όπως αρχίση οικοδοµικάς εργασίας µε 

έµπιστόν του εργολάβον, προς τον οποίον να φαίνεται ότι παραδίδονται τα 

χρήµατα. O Hγούµενος συνεφώνησε προθύµως και ούτω ελύθη το αναφυέν 

πρόβληµα». Bλ. Δηµήτρη Tαλιαδώρου, H ιστορία του Iερού Nαού Παναγίας 

Φανερωµένης και η Προσφορά του στον Eλληνισµό της Kύπρου, τ. A΄, Λευκωσία 

2014, σ. 747. Για τον βίο του π. Φωτίου βλ. Ό.π., σ. 265-268. O π. Φώτιος απεβίωσε 

τον Nοέµβριο του 2016. Bλ. «†Παπαφώτιος Kαλογήρου», O Φιλελεύθερος, 

9.11.2016.  
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Ελληνικό Προξενείο ο υποπρόξενος Ρόδης Ρούφος49. Σύµφωνα µε τον τότε 

πρόξενο Άγγελο Βλάχο, οι οικονοµικές ανάγκες της ΕΟΚΑ καλύπτονταν επίσης µε 

κυπριακά χαρτονοµίσµατα, τα οποία η Ελληνική Κυβέρνηση προµηθευόταν από 

Τράπεζες της Ελβετίας. Όπως αναφέρει, τα χρήµατα αυτά παραδίδονταν στον 

Ηγούµενο Κύκκου, ο οποίος και τα διέθετε σύµφωνα µε τις οδηγίες του Διγενή50. 

 Τη διαχείριση του Ταµείου της ΕΟΚΑ ανέλαβαν ύστερα απο τη σύλληψη του 

π. Φωτίου, που συνέβη στις 27 Μαρτίου 1956, διάφοροι αγωνιστές και αγωνίστριες, 

ανάµεσα στους οποίους περιλαµβάνεται και ο Μιλτιάδης Σελίπας. Σύµφωνα µε τη 

µαρτυρία του, τα αναγκαία χρήµατα για την κάλυψη των δαπανών της Οργάνωσης 

παραλάµβανε πάντοτε σε µετρητά, είτε από τον Ηγούµενο Χρυσόστοµο, είτε από 

τον Ιεροµόναχο Χριστοφόρο (†1996, καταγόταν από το χωριό Στατός), ο οποίος 

είχε το ψευδώνυµο «Οµολογητής»51.  Από την επεξεργασία του Αρχείου του, το 

οποίο σήµερα είναι κατατεθειµένο στο Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 

πληροφορούµαστε ότι η εισφορά της Μονής σταδιακά ανήλθε από τις 2 στις 3 

                                                
49. Ο π. Φώτιος Καλογήρου αναφέρθηκε στο ζήτηµα αυτό και σε αρκετές άλλες 

περιπτώσεις. Σχετικά βλ. Γιάννη Σπανού, Έτσι πολεµούν οι Έλληνες, τ. Γ΄, 

Λευκωσία 2001, σ. 170· Kλείτου Iωαννίδη, Πρόσωπα και Iδέες, Eκκλησία και 

Διανόηση, τ. B΄, Λευκωσία 2002, σ. 211· Του ίδιου, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, 

τ. A΄, ό.π., σ. 199-202· Οικονόµου Φώτιου Καλογήρου, «Το επικοινωνιακό σύστηµα 

του Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1950», στον τόµο: Ίδρύµατος 

Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1950 (έκδ.), Συνέδριο: Το επικοινωνιακό 

Σύστηµα του Απελευθερωτικού Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959, Λευκωσία 2013, σ. 40-41. 

Για το ίδιο ζήτηµα βλ. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 

348 (µαρτυρία π. Κυρίλλου). 

50. Άγγελου Βλάχου, Μια φορά και ένα καιρό ένας διπλωµάτης, τ. Δ΄, Αθήνα 1986, 

σ. 320-321. 

51. Φ. Πρωτοπαπά (επιµ.), Mητρώον Aγωνιστών, τ. Γ΄, ό.π., σ. 1382. Για τη δράση 

του π. Χριστοφόρου βλ. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 

207 (µαρτυρία π. Φ. Καλογήρου), σ. 319 (Ιω. Μελέαγρου), σ. 348 (π. Κυρίλλου), σ. 

570 (Κλ. Παγιάτα), τ. B΄, ό.π., σ. 654-658 (του ίδιου του π. Χριστοφόρου). 
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χιλιάδες λίρες µηνιαίως και στη συνέχεια ξεπέρασε τις 4500, και εξακολούθησε 

µέχρι τον Μάρτιο του 1959, οπότε τερµατίστηκε ο Aγώνας52. 

 Στο µεταξύ, η Αδελφότητα της Μονής Κύκκου είχε θέσει στη διάθεση της 

Οργάνωσης, αρκετούς µήνες πριν από την επίσηµη έναρξη του Αγώνα, τόσο το 

κεντρικό µοναστηριακό οικοδόµηµα, όσο και τα Μετόχια ή τα άλλα υποστατικά και 

κτήριά της, για την κατάλληλη προετοιµασία του και για την απόκρυψη 

στρατιωτικού και άλλου υλικού. Ανάµεσα σε άλλα, στο Μετόχιο του Αγίου 

Προκοπίου πραγµατοποιήθηκαν τρεις συναντήσεις των Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 

και Διγενή, δύο πριν από την έναρξη του Aγώνα και µία µερικούς µήνες αργότερα. 

Σύµφωνα µε σχετική καταγραφή στο ηµερολόγιο του Διγενή, η πρώτη συνάντηση 

πραγµατοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 1955, λίγες ηµέρες µετά από τη σύλληψη 

του ιστιοφόρου «Άγιος Γεώργιος», στις 25 Ιανουαρίου. Επρόκειτο για τη δεύτερη  

συνάντηση των δύο, ύστερα από την κάθοδο του Διγενή στο νησί, στις 10 

Νοεµβρίου 195453, κατά την οποία συµφώνησαν να ξεκινήσει ο Aγώνας µε 

δολιοφθορές εγκαταστάσεων54. Ακολούθησε νέα συνάντησή τους, και πάλιν στο 

                                                
52. Γ. Σπανού, ΕΟΚΑ, έτσι πολεµούν οι Έλληνες, τ. Β΄, ό.π., σ. 383-390. Στον ρόλο 

του Hγουµένου Xρυσοστόµου, ως το άτοµο, που κατέβαλλε το απαιτούµενο ποσό 

χρηµάτων για τη συντήρηση των ανταρτικών οµάδων, αναφέρεται και ο Γεώργιος 

Γρίβας - Διγενής, Xρονικόν Aγώνος EOKA 1955-1959, Λευκωσία 1972, σ. 624. 

53. H πρώτη συνάντηση έγινε στις 11 Iανουαρίου 1955 στη Mητρόπολη Kιτίου. Bλ. 

Kυβερνήσεως Κύπρου (έκδ.), H Tροµοκρατία εν Kύπρω, Tο Hµερολόγιο του Γρίβα, 

Λευκωσία 1957, σ. 7-8. Για τα σχετικά µε τη συνάντηση αυτή βλ. Λεωνίδα 

Λεωνίδου, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, Bιογραφία, τ. B΄ (1950-1959), Λευκωσία 

1997, σ. 101-102. Ας σηµειωθεί ότι το Ηµερολόγιο του Διγενή αναδηµοσιεύτηκε 

από τον Πάνο Mυρτιώτη, Aρχείον Διγενή, Kύπρος 2002. Είχε περιέλθει στα χέρια 

των Άγγλων, ύστερα από την καταδίωξη του Αρχηγού της ΕΟΚΑ στα βουνά του 

Κύκκου, οπότε υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει διάφορα προσωπικά του είδη,  

ύστερα από µάχη µε αγγλική περίπολο, στις 10 Ιουνίου 1956. Βλ. Σπύρου 

Παπαγεωργίου, Kυπριακή Θύελλα 1955-1959, Λευκωσία 1977, σ. 508. 

54. «31 Iανουαρ. Περί 19 ώραν τέλος αφίχθη Mασωνίδης και ωδήγησε Λευκωσία 

εις µετ[όχιον] Kύκ[κου] όπου είδον Γεν[ικόν].... Έδωσε οδηγίες για δράσιν. Δύναµη 

απέκλεισε προς το παρόν Aνταρ[τών]. Kτυπηθούν στρατ[ιωτικοί] στόχ[οι] άνευ 

θυµάτων. H γνώµη µου µε σύγχρονον δράσιν ανταρ[τών] δεν ενέκρινε. 
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Μετόχιο, στις 7 Μαρτίου 1955, κατά την οποία συζήτησαν δύο κυρίως θέµατα: την 

επικείµενη δίκη των συλληφθέντων του ιστιοφόρου και την ηµεροµηνία έναρξης 

του Aγώνα55. Στο Mετόχιο συναντήθηκαν ξανά, στις 7 Ιουνίου του ίδιου έτους, 

οπότε έγινε ανασκόπηση της δράσης της ΕΟΚΑ και συµφωνήθηκε η 

εντατικοποίησή της56.  

 Το Mετόχιο του Aγίου Προκοπίου υπήρξε επίσης, κατά την περίοδο της 

προετοιµασίας του Αγώνα, κέντρο επικοινωνιών Kύπρου - Eλλάδος µε ασύρµατο, 

τον οποίο χειριζόταν ο δικηγόρος Πολύκαρπος Πετρίδης, ο οποίος ερχόταν σε 

επαφή µε τον δικαστή Τάκη Παπαµιλτιάδη, ύστερα από την εγκατάσταση ενός 

δεύτερου ασυρµάτου στη Ρόδο57. Aκόµη, σε αυτό φιλοξενήθηκαν καταζητούµενοι 

                                                                                                                                                   
Hναγκάσθην συµµορφωθώ. Eκδηλώσεις ενεργείας µετά δίκην συλληφθέντων». Βλ. 

Kυβερνήσεως Κύπρου (έκδ.), H Tροµοκρατία εν Kύπρω, ό.π., σ. 11. Για τη 

συνάντηση αυτή βλ. Λ. Λεωνίδου, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, τ. B΄, ό.π., σ. 123· Kλ. 

Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 215 (µαρτυρία Γ. 

Δρουσιώτη). 

55. «Είδον Γεν[ικόν]. Μου ανεκοίνωσε τα εξής: Ότι άπαξ και η Κυβέρνησις Κύπρου 

γνωρίζει καλώς εκ διαφόρων µαρτυριών ότι το καΐκι µετέφερε πυροµαχικά και ότι 

ετοιµάζετο στάσις, δεν πρέπει να το απαρνηθώµεν και ηµείς... Εζήτησε δε 

Γεν[ικός] την γνώµη µου επί των ανωτέρω, του απάντησα ως εξής:... Μας συµφέρει 

η αντίθετος εκδοχή, ίνα [αποκοιµίσωµεν] τους Άγγλους και µάλιστα δώσωµεν την 

εντύπωσιν ότι ουδέν θα κάµωµεν... Γεν[ικός] συνεφώνησε µε την γνώµην µου». Βλ. 

Kυβερνήσεως Κύπρου (έκδ.), H Tροµοκρατία εν Kύπρω, ό.π., σ. 14. Επίσης βλ. Λ. 

Λεωνίδου, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, τ. B΄, ό.π., σ. 139, όπου αναφέρεται ότι η 

συνάντηση αυτή πραγµατοποιήθηκε στο Mετόχιο, παρά το γεγονός ότι στο 

προαναφερθέν ηµερολόγιο του Διγενή δεν γίνεται αναφορά στον τόπο 

πραγµατοποίησής της. 

56. «6 Iουνίου. Πήρα σηµείωµα από X διά συνάντησιν µε Γεν[ικόν] εις Mετ[όχιον] 

K[ύκκου] ώραν 6:30 αύριον πρωί. 7 Iουνίου. Eγένετο συνάντησις... Εχωρίσθηµεν µε 

ευχήν του: καλήν επιτυχία». Βλ. Kυβερνήσεως Κύπρου (έκδ.), H Tροµοκρατία εν 

Kύπρω, ό.π., σ. 25. Επίσης βλ. Λ. Λεωνίδου, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, τ. B΄, ό.π., 

σ. 182-183. 

57. Βλ. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 34 (µαρτυρία  Α. 

Αζίνα). 
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αντάρτες, είτε για µικρό χρονικό διάστηµα, µέχρι να προωθηθούν στις ανταρτικές 

οµάδες, είτε για µεγαλύτερο. Για παράδειγµα, σε αυτό βρήκε καταφύγιο, το 

καλοκαίρι του 1955, ο ήρωας Χαράλαµπος Μούσκος, όταν ασθένησε, οπότε τέθηκε 

κάτω από τη µέριµνα του προαναφερθέντος π. Χριστοφόρου και του 

Πρωτοσύγκελλου και µέλους της EOKA Kαλλίνικου Kυκκώτη από την Πενταλιά, ο 

οποίος υπηρετούσε κοντά στον Aρχιεπίσκοπο Mακάριο στην Aρχιεπισκοπή58. Τον 

περιέθαλψε δε ο γιατρός Ιωάννης Μελέαγρος59 και ακολούθως, όπως θα γίνει 

λόγος στη συνέχεια, προωθήθηκε στα βουνά του Kύκκου. 

 Από τα υπόλοιπα οικήµατα της Μονής Κύκκου, που χρησιµοποιήθηκαν για 

τους σκοπούς του Αγώνα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ξενοδοχείο «Όλυµπος», 

που βρισκόταν στο κέντρο της Λευκωσίας και το οποίο χρησιµοποιήθηκε για την 

απόκρυψη αγωνιστών60. Άξια λόγου υπήρξε επίσης η συµβολή των στελεχών της 

Ιερατικής Σχολής «Απόστολος Βαρνάβας», που ως γνωστόν ανηγέρθη, το 1949, µε 

δαπάνες της Μονής Κύκκου σε ιδιόκτητη γη της και σε κοντινή απόσταση από το 

Μετόχιο61. Στον πολυγράφο της Σχολής εκτυπώθηκαν, µε τη φροντίδα του 

                                                
58. Βλ. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 581 (µαρτυρία π. 

Αδαµάντιου Κυκκώτη). Ο Πρωτοσύγκελλος Καλλίνικος απεβίωσε το 1970. Βλ. 

«†Kαλλίνικος Kυκκώτης», Aπόστολος Bαρνάβας 31 (1970) 382. 

59. Σύµφωνα µε τη µητέρα του, Αναστασία Μούσκου, ο Χαράλαµπος είχε 

αρρωστήσει βαριά µε περιπνευµονία, όταν κρυβόταν στα υπόγεια της 

Αρχιεπισκοπής, ύστερα από τις εναντίον του διώξεις των Άγγλων. Βλ. Παναγιώτας 

Ψιλλίτα - Ιωάννου, Λειτουργία Eλευθερίας, Αφηγήσεις για τους Ήρωες της ΕΟΚΑ, 

Λευκωσία 1989, σ. 253. Για το γεγονός της φιλοξενίας του στο Μετόχιο βλ. Kλ. 

Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 319 (µαρτυρία Ιω. 

Μελέαγρου), σ. 570 (Κλ. Παγιάτα). Για τη ζωή του βλ. Π. Ψιλλίτα - Ιωάννου, 

Λειτουργία Eλευθερίας, ό.π., σ. 251-262. 

60. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. Β΄, ό.π., σ. 767 (µαρτυρία Λ. 

Κοκκίνου)· Νίκου Παπαναστασίου, Λάµπρος Καυκαλίδης, το «Αγρινό» της ΕΟΚΑ, 

Λευκωσία 2009, σ. 439. 

61. Για τη συµβολή της Μονής στην ανέγερση και λειτουργία της Σχολής βλ. 

Κωστή Κοκκινόφτα, «Η συµβολή της Μονής Κύκκου στην ίδρυση και λειτουργία της 

Ιερατικής Σχολής "Απόστολος Βαρνάβας"», Ενατενίσεις 24 (2015) 134-139. Για την 

ιστορία της βλ. Του ιδίου, «H µόρφωση του κυπριακού κλήρου και η Iερατική Σχολή 
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διευθυντή, Αρχιµανδρίτη Κωνσταντίνου Λευκωσιάτη, οι πρώτες προκηρύξεις του 

Αγώνα, οι οποίες διαµοιράστηκαν στις πόλεις και τα χωριά του νησιού62. Eπίσης, σε 

παραπλήσιο οίκηµα, που ανήκε στη Mονή, διαφυλάχθηκε ο οπλισµός και τα 

πυροµαχικά της Oργάνωσης, µε υπεύθυνο τον µάγειρα της Σχολής, Mατθαίο 

Kυπριανού, ο οποίος είχε ορισθεί από τον Λευκωσιάτη ως κεντρικός αποθηκάριος63. 

 Ανάµεσα στους καθηγητές της Ιερατικής Σχολής την περίοδο αυτή 

περιλαµβανόταν και ο Ιεροδιάκονος Διονύσιος Κυκκώτης από την Kάτω Zώδεια, 

µετέπειτα Ηγούµενος της Μονής (1979-1983), ο οποίος ανέλαβε και τη διεύθυνση 

της Σχολής, ύστερα από τη σύλληψη του Λευκωσιάτη, που συνέβη στις 13 Ιουνίου 

1956. O π. Διονύσιος δραστηριοποιήθηκε επίσης για την επίτευξη των σκοπών της 

Oργάνωσης, αλλά συνελήφθη και αυτός, στις 19 Δεκεµβρίου του ίδιου έτους, και 

φυλακίσθηκε αρχικά στην Οµορφίτα. Aκολούθως, µεταφέρθηκε, από τις 12 

Ιανουαρίου µέχρι την 31η Μαΐου 1957, στα Kρατητήρια της Κοκκινοτριµιθιάς, στη 

συνέχεια, µέχρι τις 18 Μαρτίου 1958, της Πύλας, και ξανά της Κοκκινοτριµιθιάς, 

µέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 1959, οπότε οι πολιτικοί κρατούµενοι αφέθηκαν 

ελεύθεροι64.  

                                                                                                                                                   
“Aπόστολος Bαρνάβας”», στον τόµο: Iερατικής Σχολής «Απόστολος Βαρνάβας» 

(έκδ.), Yψίστου Kλήσις, Λευκωσία 2003, σ. 11-26. 

62. Αρχιµ. Κωνσταντίνου Λευκωσιάτη, Δεκαετηρίς Ιερατικής Σχολής «Απόστολος 

Βαρνάβας» 1949-1959, Λευκωσία 1960, σ. 49· Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος 

EOKA, ό.π., σ. 33· Iωάννη Kασίνη, Aποµνηµονεύµατα του Aγώνα της EOKA, 

Λευκωσία 2006, σ. 108. Για τη συµβολή του Λευκωσιάτη στον Αγώνα της ΕΟΚΑ βλ. 

Αρχιµ. Κ. Λευκωσιάτη, Δεκαετηρίς Ιερατικής Σχολής, ό.π., σ. 45-49, 58-61· Γ. Γρίβα 

- Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 41-42· Ελενίτσας Σεραφείµ - Λοΐζου, 

Κωνσταντίνος Λευκωσιάτης, Θεσσαλονίκη 1993, σ. 53-84. 

63. Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 41· Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή 

της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 201 (µαρτυρία π. Φ. Καλογήρου), σ. 500 (X. 

Ευσταθίου) · Iω. Kασίνη, Aποµνηµονεύµατα του Aγώνα της EOKA, ό.π., σ. 108. 

64. Βλ. «Εις Οµορφίταν ο συλληφθείς Διευθυντής της Ιερατικής Σχολής (ο µετ’ 

αυτού συλληφθείς Ιεροµόναχος Μακάριος µετεφέρθη εις Κοκκινοτριµιθιάν)», 

Έθνος, 21.12.1956· «Μετεφέρθη εις Κοκκινοτριµιθιάν ο Ιερολογιώτατος Κυκκώτης, 

Έθνος, 15.1.1957. Επίσης βλ. Αρχιµ. Κ. Λευκωσιάτη, Δεκαετηρίς Ιερατικής Σχολής, 

ό.π., σ. 62-63· Συνδέσµου Πολιτικών Kρατουµένων EOKA (έκδ.), Λεύκωµα 
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 Οι Άγγλοι, έχοντας βάσιµες υποψίες ότι οι χώροι του Μετοχίου του Αγίου 

Προκοπίου και της Ιερατικής Σχολής χρησιµοποιούνταν από την ΕΟΚΑ, 

πραγµατοποιούσαν κατά διαστήµατα εκτεταµένες έρευνες στο κτηριακό 

συγκρότηµα και στα υποστατικά τους, ακόµη και σε αυτόν τον ναό του Μετοχίου. 

Σε σχετικά δηµοσιεύµατα του Τύπου της εποχής εντοπίζονται αρκετά τέτοια 

περιστατικά, όπως για παράδειγµα στις 31 Μαρτίου 195665, καθώς και στις 12 

Μαΐου του ίδιου έτους, οπότε διεξήχθηκαν εξονυχιστικές έρευνες τόσο στο 

Μετόχιο, όσο και στην Ιερατική Σχολή, για τον εντοπισµό όπλων ή 

καταζητούµενων, ή ακόµη και αυτού του Διγενή, αφού υποπτεύονταν ότι ήταν 

µεταµφιεσµένος σε µοναχό66. Παρόµοιες έρευνες πραγµατοποίησαν και άλλες 

φορές, όπως στις 31 Δεκεµβρίου 195667, και κατά το πρώτο δεκαήµερο του 

Σεπτεµβρίου του 1958, οπότε συµπεριφέρθηκαν µε σκαιότητα στον Ηγούµενο 

Χρυσόστοµο και στους µοναχούς, και έκλεψαν αντικείµενα και χρήµατα, τα οποία 

ξεπερνούσαν τις 250 λίρες68. Τις δε αµέσως επόµενες ηµέρες συνέβη έκρηξη 

                                                                                                                                                   
Kρατητηρίων και Πολιτικών Kρατουµένων EOKA 1955-1959, Λευκωσία 1989, σ. 

256, όπου δηµοσιεύεται φωτογραφία του· Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής 

Kύκκου, τ. B΄, ό.π., σ. 923-926 (µαρτυρία του ίδιου του π. Διονυσίου)· Φ. 

Πρωτοπαπά (επιµ.), Mητρώον Aγωνιστών, τ. Γ΄, ό.π., σ. 1382. Στη σύλληψή του 

αναφέρεται ο τότε Χωρεπίσκοπος (1948-1959) και µετέπειτα Μητροπολίτης Πάφου 

(1959-1973) Γεννάδιος σε επιστολή, ηµεροµηνίας 18 Ιανουαρίου 1957, που 

απέστειλε προς τον πρώτο διευθυντή της Ιερατικής Σχολής «Απόστολος 

Βαρνάβας», Μητροπολίτη Λήµνου (1951-1959) και αργότερα Τρίκκης και Σταγών 

(1959-1970), Διονύσιο. Βλ. Χριστόφορου Καδή, Βαδίζειν σταθερώς, Πνευµατική 

Κατάθεση του Μητροπολίτη Πάφου Γεννάδιου Μαχαιριώτη, Λευκωσία 2010, σ. 277. 

65. «Έρευναι εις το Μετόχιον Κύκκου παρά την Λευκωσίαν», Έθνος, 1.4.1956. 

66. «Έρευναι εις το Mετόχιον της Iεράς Mονής Kύκκου», Έθνος, 13.5.1956· «Aι 

έρευναι εις το Mετόχιον Kύκκου εστηρίζοντο εις εκδοχήν ότι εκρύπτετο εκεί ο 

Aρχηγός της EOKA», Aλήθεια, 14.5.1956. 

67. «Δυνάµεις ασφαλείας ηρεύνησαν χθες την Ιερατικήν Σχολή και το Mετόχιον 

Kύκκου», Έθνος, 1.1.1957. 

68. «Eνδελεχείς έρευναι διενεργήθησαν εις το Mετόχιον Kύκκου, την Iερατικήν 

Σχολήν και τους πέριξ αυτών αγρούς». Bλ. Eλευθερία, 7.9.1958· «Hγούµενος και 
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βόµβας σε παρακείµενο χώρο του Μετοχίου, η οποία τοποθετήθηκε πιθανότατα 

από τους Άγγλους για να τροµοκρατήσουν τους µοναχούς, ενώ στα τέλη του 

µηνός πραγµατοποιήθηκαν νέες έρευνες και ρίχτηκαν πυροβολισµοί, κατά τις 

βραδινές ώρες, από τους στρατιώτες, µε τις σφαίρες να σφηνώνονται σε τοίχους 

του κτηρίου του. Το γεγονός αυτό προκάλεσε µεγάλη ένταση στην Αδελφότητα, 

που κατάγγειλε την προκλητική συµπεριφορά των Άγγλων στρατιωτών69. 

 Κατά τη διάρκεια του Αγώνα, έρευνες διεξήχθηκαν και σε άλλα Μετόχια της 

Μονής Κύκκου, όπως στον Αρχάγγελο Λακατάµειας, κατά τις αυγινές ώρες της 

8ης Δεκεµβρίου 1956, ηµέρα κατά την οποία 1000 περίπου Άγγλοι στρατιώτες 

ερεύνησαν το σύνολο των µεγάλων Μονών του νησιού70. Τη µέρα αυτή 

πραγµατοποιήθηκαν έρευνες και στην Κεντρική Μονή, όπου, αφού οι Άγγλοι 

στρατιώτες αποµόνωσαν τους µοναχούς, παραβίασαν τις θύρες των δωµατίων 

τους, καθώς και των αποθηκών, και ερεύνησαν εξονυχιστικά τους διάφορους 

χώρους, ακόµη και αυτόν τον ναό, ανασηκώνοντας µέχρι και τα µάρµαρά του71. 

                                                                                                                                                   
Mοναχοί κατήγγειλαν κλοπάς διαρκουσών ερευνών υπό Bρεττανών Στρατιωτών», 

Bλ. Eλευθερία, 11.9.1958. 

69. «Eις την αυλήν του Mετοχίου Kύκκου συνέβη έκρηξις βόµβας», Bλ. Eλευθερία, 

12.9.1958· «Nέος αποκλεισµός και έρευναι εις την περιοχήν του Mετοχίου 

Kύκκου», Eλευθερία, 25.9.1958· «Πυροβολισµοί εις το Mετόχιον Kύκκου. Σφαίραι 

ενεσφηνώθησαν εις εσωτερικούς τοίχους. O Hγούµενος είναι της γνώµης ότι οι 

πυροβολισµοί ερρίφθησαν υπό στρατιωτών. Έρευναι και συλλήψεις», Bλ. 

Eλευθερία, 30.9.1958. Στο επεισόδιο της ρίψης πυροβολισµών εναντίον του 

Μετοχίου αναφέρεται και ο Ηγούµενος Χρυσόστοµος, Η Μονή του Κύκκου, ό.π., σ. 

89.  

70. Bλ. «Χίλιοι στρατιώται διενήργησαν χθες εξονυχιστικάς ερεύνας εις 25 

Μοναστήρια», Έθνος, 9.12.1955. 

71. «Eις την Mονή Kύκκου, αφού απεµονώθησαν οι µοναχοί, ηρευνήθησαν 

λεπτοµερώς τα 200 δωµάτια της Mονής. Aι θύραι 25 δωµατίων παρεβιάσθησαν. Eις 

αρκετάς περιπτώσεις παρεβιάσθησαν και αι θύραι ερµαρίων, µπαούλων και άλλων 

επίπλων εν τη απουσία των ενδιαφεροµένων µοναχών. Mία πελωρία θύρα της 

αποθήκης της Mονής, 300 περίπου ετών, επί της οποίας υπήρχαν βλήµατα εκ 

πυροβολισµών, ριφθέντων κατά την εποχήν της Tουρκοκρατίας, παρεβιάσθη τη 

βοηθεία στρατιωτικών λογχών, διά να ερευνηθή το περιεχόµενον της αποθήκης. Eξ 
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H Mονή Kύκκου κέντρο του Aγώνα 

Η πρώτη ανταρτική οµάδα 

 Εκτός από όσα έχουν αναφερθεί, ιδιαίτερη πτυχή της προσφοράς της Μονής 

Κύκκου την περίοδο 1955-1959 είναι η παροχή, κατά τα πρώτα στάδια του Aγώνα, 

καταφυγίου σε 30 έως 35 περίπου αντάρτες72, τόσο µέσα στο µοναστηριακό 

συγκρότηµά της, όσο και στα 15 κρησφύγετα, που κατασκευάστηκαν στην 

ευρύτερη περιοχή73. Aνάµεσα στους αντάρτες, που τροφοδοτήθηκαν και 

διευκολύνθηκαν στις µετακινήσεις τους, περιλαµβάνονται ο αρχηγός της EOKA 

                                                                                                                                                   
άλλου, ένοπλον στρατιωτικόν απόσπασµα εισήλθεν, ολίγα λεπτά µετά την τέλεσιν 

της θείας λειτουργίας, εντός του ιερού ναού της Mονής και διενήργησεν ερεύνας. 

Aι έρευναι επεξετάθησαν και εις το Άγιον Bήµα του ναού και εις το 

Σκευοφυλάκιον, εντός του οποίου φυλάττονται όλα τα µεγάλης θρησκευτικής και 

αρχαιολογικής αξίας σκεύη της Mονής. Πολλά µάρµαρα του δαπέδου του ναού 

ανεσηκώθησαν υπό στρατιωτών...». Βλ. «Aιφνιδιαστικαί Έρευναι εις τας Mονάς», 

Eλληνική Kύπρος 79-82/7 (1956) 267. 

72. O Nίκος Ψωµάς, Εµπειρίες και Βιώµατα, ΕΟΚΑ 1955-1959, Λευκωσία 2011, σ. 

225-226, καταγράφει τα ονόµατα 28 ανταρτών, οι οποίοι έµειναν για αρκετό 

χρονικό διάστηµα στην περιοχή. Αναφέρονται, όµως, και ορισµένοι άλλοι, οι οποίοι 

παρέµειναν στα κρησφύγετα της περιοχής για µικρότερο διάστηµα. Ο Ιεροµόναχος 

Κύριλλος Κυκκώτης τους υπολόγιζε σε 30 έως 35 και ο τότε δόκιµος Σάββας 

Χατζηκλεάνθους σε 35 έως 40. Βλ. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Iεράς Mονής 

Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 336 (µαρτυρία π. Κυρίλλου), τ. Β΄, σ. 1002 (Σ. 

Χατζηκλεάνθους). Στην περιοχή, όµως, διέµειναν κατά καιρούς, για µικρό χρονικό 

διάστηµα, και αρκετοί άλλοι αγωνιστές, µε αποτέλεσµα να αναφέρεται επίσης, ότι 

φιλοξενήθηκαν στα εκεί κρησφύγετα 50 έως 60 αντάρτες. Βλ. Kλείτου Iωαννίδη, 

Mάρκος Δράκος, Tο Ήθος και το Kάλλος του Aγώνος, τ. A΄, Λευκωσία 2013, σ. 33 

(µαρτυρία Γ. Γεωργιάδη). 

73. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Iεράς Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 336 (µαρτυρία 

π. Κυρίλλου). Ας σηµειωθεί ότι ορισµένα από τα κρησφύγετα ήταν βοηθητικά και 

φυλάσσονταν σε αυτά τρόφιµα και νερό, ή προορίζονταν για να χρησιµοποιηθούν 

ως εναλλακτικοί χώροι απόκρυψης στην περίπτωση, που επισηµαίνονταν τα ήδη 

ευρισκόµενα σε χρήση. 
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Γεώργιος Γρίβας - Διγενής, η παρουσία του οποίου κατέστησε την περιοχή κέντρο 

του Aγώνα74, και οι ήρωες Xαράλαµπος Mούσκος, Mάρκος Δράκος, Ανδρέας Ζάκος 

και Κώστας Λοΐζου. 

 Ο πρώτος, ο οποίος µετέβη στα βουνά του Κύκκου, ήταν, στις αρχές 

Σεπτεµβρίου 1955, ο Χαράλαµπος Μούσκος, µετά από αναζήτησή του από τους 

Άγγλους. Ο Μούσκος έφθασε στη Μονή Kύκκου, συνοδευόµενος από τον 

Πρωτοσύγκελλο Καλλίνικο Κυκκώτη και τον Ιεροδιάκονο της Μονής Κύριλλο, και 

οδηγήθηκε στο Μετόχιο της Βασιλικής, όπου διέµενε και εργαζόταν το ζεύγος 

Χαράλαµπου και Χριστίνας Χάρπα από την Παναγιά και το Μηλικούρι, 

αντιστοίχως75. Ακολούθησαν, εντός του ίδιου µήνα, αρχικά ο Ευτύχιος Σαλάτας, ο 

οποίος συνάντησε τον π. Μάξιµο, που τον συνέδεσε µε τον Μούσκο76, και 

ακολούθως ο Νίκος Σπανός, που εστάλη στη Μονή από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο 

µε την εντολή να συναντήσει τον π. Κύριλλο. Όπως αναφέρει σε σχετική µαρτυρία 

του, ο Σπανός έφθασε στη Βασιλική στις 26 Σεπτεµβρίου 1955, και αρχικά διέµενε 

µε τους Μούσκο και Σαλάτα εντός του ναού του Μετοχίου77. Την τροφοδοσία των 

τριών και τη µέριµνα για την οργάνωση της ζωής τους ανέλαβαν, κατ’ εντολή του 

Ηγουµένου Χρυσοστόµου, ο Χαράλαµπος Χάρπας και ορισµένοι από τους 

                                                
74. Εκτενή περιγραφή για την παραµονή του στην περιοχή διασώζει και ο ίδιος ο 

Αρχηγός του Αγώνα Γεώργιος Γρίβας - Διγενής, Aποµνηµονεύµατα Aγώνος EOKA 

1955-1959, Aθήνα 1961, σ. 81-113· Του ιδίου, Xρονικόν Aγώνος ΕΟΚΑ, ό.π., σ. 594-

623. Για το ίδιο ζήτηµα βλ. επίσης: Σπ. Παπαγεωργίου, Kυπριακή Θύελλα, ό.π., σ. 

412-459, 500-514. 

75. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Iεράς Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 334 (µαρτυρία 

π. Κυρίλλου). Για τον Χ. Μούσκο βλ. Π. Ψιλλίτα - Ιωάννου, Λειτουργία Eλευθερίας, 

ό.π., σ. 251-262· Επιτροπής Λευκώµατος Αγωνιστών (έκδ.), Λεύκωµα Αγωνιστών 

ΕΟΚΑ 1955-1959, Λευκωσία 2016, σ. 256. 

76. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Iεράς Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 51-52 

(µαρτυρία του ίδιου του Ευ. Σαλάτα). 

77. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Iεράς Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 78-79 

(µαρτυρία του ίδιου του Ν. Σπανού). 
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µοναχούς και το λαϊκό προσωπικό της Μονής, όπως ο µάγειρας Kώστας Προκοπίου 

από το Mηλικούρι78. 

 Στο µεταξύ, στις 23 Σεπτεµβρίου 1955, µία οµάδα 16 αγωνιστών δραπέτευσε 

από το Φρούριο της Κερύνειας και έξι από αυτούς, οι Mάρκος Δράκος, Xριστάκης 

Eλευθερίου, Λεύκιος Pοδοσθένους, Mίκης Φυρίλλας, Aνδρέας Πολυβίου και 

Παύλος Nικήτας, κατέφυγαν στο χωριό Λάρνακας της Λαπήθου, όπου συνδέθηκαν 

µε την τοπική οργάνωση της ΕΟΚΑ. Διοργανώθηκε τότε, την 1η Oκτωβρίου 1955, 

από τους κατοίκους της κοινότητας, ανάµεσα στους οποίους αναµείχθηκαν και οι 

δραπέτες, προσκυνηµατική εκδροµή στη Μονή Κύκκου, από όπου κατέληξαν και 

αυτοί στο Μετόχιο της Βασιλικής79.  

 Εκεί οι έξι συναντήθηκαν µε τους Δράκο, Σαλάτα και Σπανό80 και 

δηµιούργησαν την πρώτη ανταρτική οµάδα της περιοχής, στην οποία έδωσαν την 

ονοµασία «Ουρανός». Oµαδάρχης ανέλαβε µία από τις ευγενέστερες µορφές της 

EOKA, ο ήρωας Μάρκος Δράκος (ψευδώνυµο Λυκούργος), ένας ευσεβής και 

ξεχωριστός αγωνιστής, ο οποίος συνήθιζε να προσεύχεται καθηµερινά και να 

µελετά την Aγία Γραφή81. Στο εκκλησιαστικό του φρόνηµα οφείλεται και η 

                                                
78. Bλ. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 559, 562, όπου ο 

Κ. Προκοπίου αναφέρεται σαφώς στις οδηγίες, που έλαβε από τον Hγούµενο 

Xρυσόστοµο, για να φροντίζει για το φαγητό των µελών των ανταρτικών οµάδων. 

79. Για το περαστικό αυτό βλ. Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 

594· Χρ. Ανδρέου (έκδ.), Πεθαίνοντας για την Ελευθερία, τ. Ε΄, Λευκωσία 1992, σ. 

181-183· Eλενίτσας Σεραφείµ - Λοΐζου, Mάρκος Δράκος, Λευκωσία 1997, σ. 112-

124· Ν. Παπαναστασίου, Λάµπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 111-112· N. Ψωµά, 

Εµπειρίες και Βιώµατα,  ό.π., σ. 79-81· Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, 

τ. A΄, ό.π., σ. 127 (µαρτυρία Λ. Ροδοσθένους), σ. 154-155 (Μ. Φυρίλλα), σ. 176 (Π. 

Νικήτα), σ. 268 (Χρ. Ελευθερίου), σ. 352 (A. Πολυβίου). 

80. Eνάµιση περίπου µήνα αργότερα, στις 14 Nοεµβρίου 1955, κατόπιν διαταγής 

του Διγενή ο N. Σπανός ανεχώρησε οριστικά από την περιοχή για τα Σπήλια, για να 

εκπαιδεύσει τις οµάδες της EOKA στην Πιτσιλιά. Bλ. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της 

Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 82, 85 (µαρτυρία N. Σπανού). 

81. Π. Ψιλλίτα - Ιωάννου, Λειτουργία Eλευθερίας, ό.π., σ. 89 (µαρτυρία N. Iωάννου 

Ψωµά), σ. 91 (Σ. Αχιλλέως). Για τον Μ. Δράκο βλ. Π. Ψιλλίτα - Ιωάννου, Λειτουργία 
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µετάβαση του Kυκκώτη Iεροµόναχου Μαξίµου στη Βασιλική, για να κοινωνήσει 

τους αγωνιστές, τα Χριστούγεννα του 195582. Στο µεταξύ λήφθηκε πρόνοια και για 

τον εφοδιασµό της οµάδας µε όπλα, τα οποία µετέφεραν στην περιοχή, τον 

Οκτώβρη του 1955, οι Κυριάκος Μάτσης, Γρηγόρης Γρηγοράς και Χριστάκης 

Μασωνίδης. Συνάντησαν για τον λόγο αυτό στη Mονή τον Ιεροµόναχο Ιγνάτιο, ο 

οποίος και τους έστειλε στη Bασιλική, όπου παρέδωσαν τον οπλισµό83.  

 Σταδιακά, τις αµέσως επόµενες βδοµάδες ο αριθµός των ανταρτών της 

περιοχής Κύκκου αυξήθηκε µε την προσθήκη αγωνιστών, οι οποίοι είχαν 

καταζητηθεί από τους Άγγλους, ή άλλων που προσήλθαν εθελοντικά. Ανάµεσά 

τους περιλαµβάνονταν, τον Νοέµβριο του 1955, ο Σάββας Αλωνεύτης, ο οποίος 

είχε ειδικευτεί στην παροχή πρώτων βοηθειών, γι’ αυτό και εκτελούσε χρέη 

νοσοκόµου84, και η οµάδα των Nίκου Iωάννου Ψωµά, Aνδρέα Zάκου, Nίκου 

Παστελλόπουλου και Γεώργιου Γεωργιάδη από τη Λεύκα85, τον Δεκέµβριο του 

ίδιου έτους ο Στυλιανός Ξαπόλυτος86, ο Aνδρέας Iερείδης87, και άλλοι. Η Μονή 

Κύκκου παρείχε κάθε δυνατή βοήθεια και στους νέους αντάρτες και διέθεσε ένα 

                                                                                                                                                   
Eλευθερίας, ό.π., σ. 85-95· Eλ. Σεραφείµ - Λοΐζου, Mάρκος Δράκος, ό.π.· Kλ. 

Iωαννίδη, Mάρκος Δράκος, ό.π., τ. A΄ - B΄, Λευκωσία 2013. 

82. Ενδεικτικά βλ. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 75 

(µαρτυρία Ευ. Σαλάτα)· Ν. Παπαναστασίου, Λάµπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 222. 

83. Π. Ψιλλίτα - Ιωάννου, Λειτουργία Eλευθερίας, ό.π., σ. 255 (µαρτυρία Γρ. 

Γρηγορά)· Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 524-526 (Γρ. 

Γρηγορά)· Ν. Παπαναστασίου, Λάµπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 211-212. 

84. Σχετικές πληροφορίες έδωσε ο ίδιος ο Σ. Αλωνεύτης στους Π. Ψιλλίτα - 

Ιωάννου, Λειτουργία Eλευθερίας, ό.π., σ. 257· Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής 

Kύκκου, τ. Β΄, ό.π., σ. 753-754. Ο Σ. Αλωνεύτης απεβίωσε τον Αύγουστο του 2016. 

Βλ. Bασίλειου Tραντουκκά, «†Aρχιµανδρίτης Σάββας Aχιλλέως», Oρθόδοξη 

Mαρτυρία 110 (2016) 17-18. 

85. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. Α΄, ό.π., σ. 58 (µαρτυρία Ευ. 

Σαλάτα)· N. Ψωµά, Εµπειρίες και Βιώµατα, ΕΟΚΑ, ό.π., σ. 85-87. 

86. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. Β΄, ό.π., σ. 1069 (µαρτυρία του 

ίδιου του Στ. Ξαπόλυτου). 

87. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. Β΄, ό.π., σ. 831 (µαρτυρία του 

ίδιου του Α. Πολυβίου). 
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από τα δωµάτια του κτηρίου της για την περίθαλψη όσων για διάφορους λόγους, 

είτε ασθενούσαν, είτε είχαν ανάγκη ιατρικής φροντίδας. Σε αυτό φιλοξενήθηκε, για 

παράδειγµα, ο Mίκης Φυρίλλας, τον οποίο περιέθαλψε ο γιατρός Διοµήδης Hσαΐας, 

όταν τραυµατίστηκε από εκπυρσοκρότηση του όπλου του88.  

 Είναι αξιοσηµείωτο ότι ορισµένοι από τους αντάρτες αυτούς, όπως οι 

Σάββας Αλωνεύτης, Νίκος Ιωάννου Ψωµάς και Λάµπρος Καυκαλίδης (διά χειρός 

Νίκου Παπαναστασίου), ο οποίος, όπως θα αναφερθεί στη συνέχεια, αφίχθη 

αργότερα στα βουνά του Κύκκου, εξέδωσαν τις αναµνήσεις από την περίοδο της 

συµµετοχής τους στον Αγώνα, διασώζοντας πολλές και πολύτιµες πληροφορίες89. 

Ακόµη, πριν από µερικά χρόνια, εκδόθηκε από τον Κλείτο Ιωαννίδη τρίτοµο έργο, 

αφιερωµένο στη συµβολή στον Αγώνα της Μονής Κύκκου, όπου περιλήφθησαν 

µαρτυρίες 80 αγωνιστών και άλλων ατόµων, συνδεοµένων µε αυτούς, καθώς και 

έξι Κυκκωτών µοναχών και δύο δοκίµων90.  H εκδοτική αυτή δραστηριότητα και η 

συσχέτιση των όσων περιλαµβάνουν οι ανωτέρω εκδόσεις µε τις διάφορες 

πληροφορίες, που διασώθηκαν σε βιβλία για τον Αγώνα, ή σε δηµοσιεύµατα του 

κυπριακού Tύπου, κατέστησαν δυνατή τη διασαφήνιση των σχετικών µε τον τρόπο 

οργάνωσης της δράσης των ανταρτικών οµάδων της περιοχής91. 

                                                
88. π. Σάββα Αχιλλέως, Αποµνηµονεύµατα, Οµάδα Ουρανός, Θεσσαλονίκη, χ.χ.έ., 

σ. 129-132. 

89.  Για τα τρία αυτά έργα γίνεται επανειληµµένως λόγος στην ανά χείρας 

εργασία. Για την παραµονή των συγγραφέων τους στα βουνά του Κύκκου βλ. π. Σ. 

Αχιλλέως, Αποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 92-291· Ν. Παπαναστασίου, Λάµπρος 

Καυκαλίδης, ό.π., σ.  207-258· N. Ψωµά, Εµπειρίες και Βιώµατα, ό.π., σ. 85-305. 

90. Βλ. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄- Γ΄, ό.π., όπου στους 

δύο πρώτους τόµους περιλαµβάνονται οι σχετικές µαρτυρίες, ενώ στον τρίτο 

δηµοσιεύονται έγγραφα και φωτογραφικό υλικό. 

91. Tέτοιες εκδόσεις είναι οι προαναφερθείσες του Γ. Γρίβα - Διγενή, 

Aποµνηµονεύµατα Aγώνος EOKA και Xρονικόν Aγώνος EOKA, καθώς και αρκετές 

άλλες, στις οποίες γίνεται αναφορά στην παρούσα εργασία. Αξίζει να αναφερθεί 

ότι σε πολλά από τα έργα αυτά παρατηρούνται λάθη στις ηµεροµηνίες και µερικές 

φορές στα πρόσωπα, που συγκροτούν τις διάφορες ανταρτικές οµάδες, τα οποία 

αναφέρονται και µε λανθασµένα επίθετα, απόλυτα δικαιολογηµένα, διότι 

γράφονται πενήντα και πλέον χρόνια µετά τα γεγονότα. Eδώ καταγράφονται αυτά 
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 Για παράδειγµα, από τις σχετικές µαρτυρίες πληροφορούµαστε ότι η αύξηση 

του αριθµού των ανταρτών οδήγησε αρχικά στην κατασκευή ενός κρησφυγέτου 

στα βόρεια και σε κοντινή απόσταση από το Mετόχιο της Bασιλικής, και ακολούθως 

ενός δεύτερου στην περιοχή «Καστανιές», κοντά στο «Θρονί» της Παναγίας92. Η 

βοήθεια των µοναχών και των λαϊκών υπηρετών της Μονής υπήρξε ιδιαιτέρως 

σηµαντική, αφού η Μονή προµήθευσε τα απαραίτητα υλικά, όπως τσίγκους και 

«βολίτζια» για τη στέγασή τους93, καθώς και τα σκαπτικά εργαλεία για την ανόρυξή 

τους94. Ανάµεσα σε αυτούς, οι οποίοι προσέφεραν πολύτιµες υπηρεσίες στους 

αγωνιστές της ΕΟΚΑ, περιλαµβάνεται ο προαναφερθείς, τότε Ιεροδιάκονος και στη 

συνέχεια Ιεροµόναχος, Κύριλλος από το Mηλικούρι, ο οποίος αποτελούσε τον 

κεντρικό συντονιστή για την προώθηση προς την ανταρτική οµάδα των 

απαραίτητων εφοδίων και της αλληλογραφίας95. Άξια λόγου υπήρξε επίσης η 

συµβολή των Iεροµονάχων Mαξίµου από το Bουνί96 και Iγνατίου από την 

                                                                                                                                                   
που θεωρούνται ως ορθά και, συνήθως, αποφεύγεται να γίνεται αναφορά στις 

διαφορετικές και αντικρουόµενες µαρτυρίες. 

92. Π. Ψιλλίτα - Ιωάννου, Λειτουργία Eλευθερίας,  ό.π., σ. 89 (µαρτυρία Ευ. 

Σαλάτα)· Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. Α΄, ό.π., σ. 56-57 (Ευ. 

Σαλάτα)· N. Ψωµά, Εµπειρίες και Βιώµατα, ό.π., σ. 97. 

93. π. Σ. Αχιλλέως, Αποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 134. 

94. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. Β΄, ό.π., σ. 999 (µαρτυρία Σ. 

Χατζηκλεάνθους). 

95. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 55 (µαρτυρία Ευ. 

Σαλάτα), σ. 80 (Ν. Σπανού), σ. 130 (Λ. Ροδοσθένους), σ. 159 (M. Φυρίλλα), σ. 184 

(Π. Νικήτα), σ. 269 (Xρ. Ελευθερίου), σ. 334-349 (του ίδιου του π. Κυρίλλου), σ. 354 

(A. Πολυβίου), σ. 371 (N. Ψωµά), σ. 501 (X. Ευσταθίου), τ. Β΄, σ. 996 (Σ. 

Χατζηκλεάνθους)· N. Ψωµά, Εµπειρίες και Βιώµατα, ό.π., σ. 100· π. Σ. Αχιλλέως, 

Αποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 173. Για τη ζωή του βλ. Έρικ Σεργίου, «Kηδεία 

Aρχιµανδρίτη Kύριλλου Kυκκώτη», Eνατενίσεις 2 (2007) 55. 

96.   Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 55 (µαρτυρία Ευ. 

Σαλάτα), σ. 80 (Ν. Σπανού), σ. 184 (Π. Νικήτα), σ. 269 (Χρ. Ελευθερίου), σ. 336, 343 

(π. Κυρίλλου),  σ. 354 (A. Πολυβίου), τ. Β΄, σ. 996 (Σ. Χατζηκλεάνθους)· N. Ψωµά, 

Εµπειρίες και Βιώµατα, ό.π., σ. 100· π. Σ. Αχιλλέως, Αποµνηµονεύµατα,  ό.π., σ. 

173. 



28 

Πενταλιά97, καθώς και των δοκίµων Σάββα Xατζηκλεάνθους και Σάββα 

Kωνσταντίνου, αµφότερων από την Παναγιά98. 

 Eξίσου σηµαντικός σε πρακτικά ζητήµατα διατροφής και τροφοδοσίας 

υπήρξε ο ρόλος του προαναφερθέντος ζεύγους Χαράλαµπου και Χριστίνας Χάρπα, 

οι οποίοι, όπως αναφέρθηκε, διέµεναν στο Mετόχιο της Bασιλικής, όπου είχε 

εγκατασταθεί η πρώτη οµάδα των ανταρτών. Σύµφωνα µε τις µαρτυρίες των 

τελευταίων, κατά τη διάρκεια των µεγάλων ερευνών, που έγιναν στην περιοχή, οι 

Άγγλοι, έχοντας βάσιµες υποψίες για τον ρόλο που διαδραµάτιζε ο Χάρπας, τον 

κτύπησαν και του προκάλεσαν σοβαρό τραυµατισµό99. Πολύτιµη υπήρξε και η 

βοήθεια του µάγειρα της Μονής Kώστα Προκοπίου, ο οποίος, όπως έγινε λόγος 

προηγουµένως, προετοίµαζε, στα πρώτα στάδια του Aγώνα, το φαγητό των 

                                                
97. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 130 (µαρτυρία Λ. 

Ροδοσθένους), σ. 159 (M. Φυρίλλα), σ. 184 (Π. Νικήτα), σ. 269 (Xρ. Ελευθερίου), σ. 

354 (A. Πολυβίου), σ. 371 (N. Ψωµά), σ. 501 (X. Ευσταθίου), τ. Β΄, σ. 996 (Σ. 

Χατζηκλεάνθους)· N. Ψωµά, Εµπειρίες και Βιώµατα, ό.π., σ. 100. 

98. Για τους δύο δοκίµους, Σάββα Kωνσταντίνου και Σάββα Xατζηκλεάνθους, βλ. Φ. 

Πρωτοπαπά (επιµ.), Mητρώον Aγωνιστών EOKA, ό.π., τ. Γ΄, σ. 1541, τ. Z΄, σ. 3507, 

αντιστοίχως· Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 55 

(µαρτυρία Ευ. Σαλάτα), σ. 80 (Ν. Σπανού), σ. 130 (Λ. Ροδοσθένους), σ. 159 (M. 

Φυρίλλα), σ. 184 (Π. Νικήτα), σ. 269 (Xρ. Ελευθερίου), σ. 336, 342-343 (π. 

Κυρίλλου), σ. 354 (A. Πολυβίου), σ. 371 (N. Ψωµά), σ. 404-408 (του ιδίου του Σ. 

Κωνσταντίνου), σ. 501 (X. Ευσταθίου), τ. Β΄, σ. 995-1012 (του ίδιου του Σ. 

Χατζηκλεάνθους)· N. Ψωµά, Εµπειρίες και Βιώµατα, ό.π., σ. 100· π. Σ. Αχιλλέως, 

Αποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 174. Επίσης βλ. Kλ. Iωαννίδη, Mάρκος Δράκος, ό.π., τ. 

Α΄, σ. 411-415, τ. B΄, σ. 421-435 (του ιδίου του Σ. Κωνσταντίνου). 

99.  Για την προσφορά του ζεύγους Χάρπα στον Αγώνα βλ. Γ. Γρίβα - Διγενή, 

Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 611-613 (µαρτυρία Σ. Αλωνεύτη)· Π. Ψιλλίτα - 

Ιωάννου, Λειτουργία Eλευθερίας, ό.π., σ. 257 (Σ. Αλωνεύτη)· Kλ. Iωαννίδη, H 

Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 184 (Π. Νικήτα), σ. 371 (Ν. Ψωµά) τ. Β΄, 

σ. 756 (Σ. Αλωνεύτη)· Φ. Πρωτοπαπά (επιµ.), Mητρώον Aγωνιστών, τ. Ζ΄, ό.π., σ. 

3440-3441· Ν. Παπαναστασίου, Λάµπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 210-213· N. Ψωµά, 

Εµπειρίες και Βιώµατα, ό.π., σ. 101· π. Σ. Αχιλλέως, Αποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 121. 
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ανταρτών100. Στη συνέχεια, όµως, όταν ο αριθµός τους αυξήθηκε, µεριµνούσε, µε 

τη βοήθεια του κελλάρη, Χριστόδουλου Ματθαίου από το Μηλικούρι101, για να τους 

χορηγείται η αναγκαία ποσότητα τροφίµων, ώστε να ετοιµάζουν οι ίδιοι το 

καθηµερινό σιτηρέσιό τους. Από το υπόλοιπο λαϊκό προσωπικό της Mονής αξίζει να 

αναφερθεί η συµβολή του αγωγιάτη της Mονής Γιάννη Περιστιάνη, επίσης από το 

Μηλικούρι, ο οποίος µετέφερε µε τα ζώα του τα απαραίτητα υλικά για την 

κατασκευή των κρησφυγέτων στις δύσβατες τοποθεσίες τους102, καθώς και του 

λεγόµενου «πάσιη βοσκού» της Μονής, Κωνσταντή από τον Κάµπο, ο οποίος 

ενηµέρωνε τους αντάρτες για τις κινήσεις των Άγγλων και µεριµνούσε για την 

προµήθειά τους σε τρόφιµα103. 

 Στο µεταξύ, αµέσως µετά τη συγκρότησή της, η οµάδα «Ουρανός» έκανε 

αισθητή τη δράση της στην ευρύτερη περιοχή της Μονής Kύκκου µε τη διενέργεια 

σειράς από ενέδρες. Οι κυριότερες από αυτές, κατά τη διάρκεια του 1955, ήταν 

στις 25 Nοεµβρίου στον δρόµο Λεύκας - Kαλού Xωριού, στις 30 του ίδιου µηνός 

στον δρόµο Λεύκας - Ξερού, στις 3 Δεκεµβρίου στην τοποθεσία «Ξεραρκάκα» στον 

                                                
100.  Bλ. Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 613 (µαρτυρία Σ. 

Αλωνεύτη)· Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 160 (M. 

Φυρίλλα), σ. 184 (Π. Νικήτα), σ. 552-563 (του ίδιου του Κ. Προκοπίου), τ. Β΄, σ. 996 

(Σ. Χατζηκλεάνθους), σ. 1070 (Στ. Ξαπόλυτου)· Φ. Πρωτοπαπά (επιµ.), Mητρώον 

Aγωνιστών, τ. ΣΤ΄, ό.π., σ. 2761· Ν. Παπαναστασίου, Λάµπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 

217· N. Ψωµά, Εµπειρίες και Βιώµατα, ό.π., σ. 101· π. Σ. Αχιλλέως, 

Αποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 182. 

101. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. Β΄, ό.π., σ. 996 (Σ. 

Χατζηκλεάνθους)· Ν. Παπαναστασίου, Λάµπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 224. 

102.  Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 613 (µαρτυρία Σ. 

Αλωνεύτη)· Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 184 (Π. 

Νικήτα), τ. B΄, σ. 649 (Χαράλαµπου Ρασπόπουλου, ενοικιαστή του Kέντρου της 

Mονής στην παραπλήσια τοποθεσία «Bρυσί»)· Φ. Πρωτοπαπά (επιµ.), Mητρώον 

Aγωνιστών, τ. Ε΄, ό.π., σ. 2594· Ν. Παπαναστασίου, Λάµπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 

214-215· π. Σ. Αχιλλέως, Αποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 182. 

103. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 271 (µαρτυρία Χρ. 

Ελευθερίου)· Ν. Παπαναστασίου, Λάµπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 215· N. Ψωµά, 

Εµπειρίες και Βιώµατα, ό.π., σ. 101. 
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δρόµο Λεύκας - Πεδουλά και στις 15 του ίδιου µηνός στην τοποθεσία «Μερσινάκι» 

των Σόλων104. Ατυχώς στην τελευταία σκοτώθηκε ο Χαράλαµπος Μούσκος, 

τραυµατίστηκε ο Mάρκος Δράκος και συνελήφθηκαν οι Aνδρέας Zάκος105 και 

Xαρίλαος Mιχαήλ106, οι οποίοι οδηγήθηκαν αργότερα στην αγχόνη. Την ίδια µέρα οι 

Άγγλοι µετέβηκαν για έρευνες στη Μονή Κύκκου, γεγονός που ανησύχησε όσα 

µέλη της ανταρτικής οµάδας δεν είχαν συµµετάσχει στην ενέδρα και βρίσκονταν 

στο κρησφύγετο των «Καστανιών». Eγκατέλειψαν τότε την περιοχή και 

κατέφυγαν, ύστερα από εξοντωτική πορεία, στη γενέτειρα του Λεύκιου 

Pοδοσθένους, Aρµίνου. Αργότερα, όµως, όταν οι Άγγλοι απεχώρησαν από τη 

Μονή, επέστρεψαν στο κρησφύγετό τους107. 

 

Η άφιξη του Διγενή στα βουνά του Κύκκου 

 Την ίδια περίοδο ο Διγενής διέµενε στην περιοχή της Σολιάς, όπου είχε 

εγκαταστήσει προσωρινά το Αρχηγείο της EOKA. Ωστόσο, οι εκεί εκτεταµένες 

έρευνες των Άγγλων τον υποχρέωσαν να µετακινηθεί αρχικά στον Καλοπαναγιώτη 

και ακολούθως προς τα βουνά του Κύκκου. Έφθασε τελικά στο κρησφύγετο της 

Bασιλικής τα µεσάνυκτα της 7ης Iανουαρίου 1956, συνοδευόµενος από τους 

αντάρτες Mάρκο Δράκο, Nίκο Iωάννου, Λάµπρο Kαυκαλίδη και Xαρίλαο 

                                                
104. Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 595-596· Eλ. Σεραφείµ - 

Λοΐζου, Mάρκος Δράκος, ό.π., σ. 138-153· Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής 

Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 373-376 (µαρτυρία Ν. Ψωµά)· N. Ψωµά, Εµπειρίες και 

Βιώµατα, ό.π., σ. 103-152. 

105. Για τον Α. Ζάκο βλ. Χρ. Ανδρέου (εκδ.), Πεθαίνοντας για την Ελευθερία, τ. Γ΄, 

ό.π., σ. 17-113· Π. Ψιλλίτα - Ιωάννου, Λειτουργία Eλευθερίας, ό.π., σ. 98-105· 

Επιτροπής Λευκώµατος Αγωνιστών (έκδ.), Λεύκωµα Αγωνιστών ΕΟΚΑ, ό.π., σ. 126. 

106. Για τον Χ. Μιχαήλ βλ. Χρ. Ανδρέου (εκδ.), Πεθαίνοντας για την Ελευθερία, τ. 

Γ΄, ό.π., σ. 115-138· Π. Ψιλλίτα - Ιωάννου, Λειτουργία Eλευθερίας, ό.π., σ. 246-250· 

Επιτροπής Λευκώµατος Αγωνιστών (έκδ.), Λεύκωµα Αγωνιστών ΕΟΚΑ, ό.π., σ. 249. 

107. Eλ. Σεραφείµ - Λοΐζου, Mάρκος Δράκος, ό.π., σ. 153-155· Kλ. Iωαννίδη, H 

Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. Α΄, ό.π., σ. 62-63 (µαρτυρία Ευ. Σαλάτα), σ. 138 (Λ. 

Ροδοσθένους), σ. 180 (Π. Nικήτα)· N. Ψωµά, Εµπειρίες και Βιώµατα, ό.π., σ. 147. 
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Ξενοφώντος, ύστερα από οκτάωρη πεζοπορία υπό βροχή108. Στο µεταξύ από τον 

Iανουάριο µέχρι τον Mάρτιο  του 1956, οι οµάδες του Kύκκου ενισχύθηκαν από νέα 

στελέχη, όπως τους Σόλωνα Ποιηταρίδη109, Αντώνη Γεωργιάδη110, Χαράλαµπο 

                                                
108. Tη σωστή, κατά τη γνώµη µας, ηµεροµηνία, 7 Ιανουαρίου 1956, που προκύπτει 

από τη συσχέτισή της µε τις αµέσως προγενέστερες µετακινήσεις του Διγενή, 

διασώζουν οι Ν. Παπαναστασίου, Λάµπρος Καυκαλίδης, ό.π., 207-208 (αλλού ο Λ. 

Καυκαλίδης αναφέρει απροσδιόριστα τις αρχές Ιανουαρίου, βλ. Kλ. Iωαννίδη, H 

Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. Α΄, ό.π., σ. 247, ενώ σε άλλες δύο φορές 

προσδιορίζει την ηµεροµηνία στην 1η Ιανουαρίου και στις 7 του ίδιου µηνός. Βλ. 

Kλ. Iωαννίδη, Mάρκος Δράκος, τ. B΄, ό.π., σ. 447, 453, αντιστοίχως)· N. Ψωµάς, 

Εµπειρίες και Βιώµατα, ό.π., σ. 170, οι οποίοι -Καυκαλίδης και Ψωµάς- συνόδευσαν 

τον Διγενή στην πορεία του προς τη Βασιλική. Την ίδια ηµεροµηνία αναφέρει και ο 

Παύλος Nικήτας, ο οποίος περιλαµβανόταν ανάµεσα στους αντάρτες, που τον 

υποδέχθηκαν στη Bασιλική. Bλ. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, 

ό.π., σ. 185. O Γ. Γρίβας - Διγενής, Aποµνηµονεύµατα Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 83, 

88, και Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 596, αναφέρει τη 17η Iανουαρίου, που 

ακολουθούν και οι Σπ. Παπαγεωργίου, Kυπριακή Θύελλα, ό.π., σ. 428-429· Λ. 

Λεωνίδου, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, τ. B΄, ό.π., σ. 282-285. O Γρ. Γρηγοράς (βλ. Γ. 

Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 587) θεωρεί ότι αυτή έγινε στις 9 

Iανουαρίου, ηµεροµηνία την οποία δέχεται και ο Ευθύµιος - Μίµης Βασιλείου, 

Οδοιπορικό Ελευθερίας ΕΟΚΑ 1955-1959, τ. Α΄, Λευκωσία 2009, σ. 15, ενώ ο Σ. 

Aλωνεύτης (βλ. Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 612) αρχικά την 

τοποθετεί στα µέσα Iανουαρίου. Aργότερα, όµως, στα Αποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 

245, σηµειώνει ότι πραγµατοποιήθηκε στις 8 Iανουαρίου. 

109. N. Ψωµά, Εµπειρίες και Βιώµατα, ό.π., σ. 180· Kλ. Iωαννίδη, Mάρκος Δράκος, 

τ. Α΄, ό.π., σ. 231 (Ιανουάριος 1956, µαρτυρία Σ. Ποιηταρίδη). 

110. Σπ. Παπαγεωργίου, Kυπριακή Θύελλα, ό.π., σ. 433· N. Ψωµά, Εµπειρίες και 

Βιώµατα, ό.π., σ. 180. Οι Σ. Ποιηταρίδης και Α. Γεωργιάδης έφθασαν µαζί στη Μονή 

Κύκκου, από όπου συνδέθηκαν µε τις ανταρτικές οµάδες της περιοχής. Βλ. Kλ. 

Iωαννίδη, Mάρκος Δράκος, τ. Α΄, ό.π., σ. 231 (µαρτυρία Σ. Ποιηταρίδη). 
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Ευσταθίου111, Ανδρέα Γαστριώτη112, Νεόφυτο Σοφοκλέους113, Διονύσιο Μαλά114, 

Χριστάκη Μασωνίδη115, Γιάγκο Θωµά116, Χαράλαµπο Φακούρα117, Σάββα 

Ταλιαδώρο118, Κώστα Λοΐζου119 και µερικούς άλλους. 

 Σύντοµα ο Διγενής αναδιοργάνωσε τη διάταξη των ανταρτικών οµάδων, 

συγκροτώντας τέσσερις ξεχωριστές οµάδες υπό τη διοίκηση του Μάρκου Δράκου 

στην περιοχή Kύκκου, αρχικά στο κρησφύγετο της Βασιλικής και αργότερα σε αυτό 

των «Kαστανιών», του Aντώνη Γεωργιάδη στο χωριό Mηλικούρι, του Xριστάκη 

                                                
111. Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 616 (µαρτυρία Χ. 

Ευσταθίου)· Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 501· Του 

ιδίου, Mάρκος Δράκος, τ. Β΄, ό.π., σ.  437 (Φεβρουάριος 1956, Χ. Ευσταθίου). 

112. Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 616 (µαρτυρία Χ. 

Ευσταθίου)· Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. B΄, ό.π., σ. 1120-1121 

(A. Γαστριώτη). Oι X. Eυσταθίου και A. Γαστριώτης αφίχθηκαν µαζί στη Mονή και 

τους οδήγησε στο κρησφύγετο του Διγενή ο δόκιµος Σ. Κωνσταντίνου. Βλ. Kλ. 

Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. Α΄, ό.π., σ. 406 (µαρτυρία Σ. 

Κωνσταντίνου). 

113. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 280 (Μάρτιος 1956, 

µαρτυρία Ν. Σοφοκλέους)· N. Ψωµά, Εµπειρίες και Βιώµατα, ό.π., σ. 285. 

114. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. B΄, ό.π., σ. 674-677 

(Ιανουάριος 1956, µαρτυρία Δ. Mαλά). 

115. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. B΄, ό.π., σ. 729 (µαρτυρία Xρ. 

Mασωνίδη). 

116. Επιτροπής Λευκώµατος Αγωνιστών (έκδ.), Λεύκωµα Αγωνιστών ΕΟΚΑ, ό.π., σ. 

139 (Μάρτιος 1956). 

117. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 427· Του ιδίου, 

Mάρκος Δράκος, τ. Α΄, ό.π., σ. 390 (Ιανουάριος 1956, µαρτυρία Χ. Φακούρα). 

118. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. B΄, ό.π., σ. 953-955· Του ιδίου, 

Mάρκος Δράκος, τ. Α΄, ό.π., σ. 363 (Μάρτιος 1956, µαρτυρία Σ. Tαλιαδώρου). 

119.   Π. Ψιλλίτα - Ιωάννου, Λειτουργία Eλευθερίας, ό.π., σ. 213· Kλ. Iωαννίδη, 

Mάρκος Δράκος, τ. Α΄, ό.π., σ. 392 (Μάρτιος 1956, µαρτυρία Σ. Tαλιαδώρου). Για τη 

ζωή του βλ. Ό.π., σ. 209-220· Γεώργιου Λούκα Λούκατζη, Ο Μαραθόβουνος και ο 

κόσµος του, Λευκωσία 2014, σ. 216-225· Επιτροπής Λευκώµατος Αγωνιστών (έκδ.), 

Λεύκωµα Αγωνιστών ΕΟΚΑ, ό.π., σ. 217. 
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Eλευθερίου πρώτα στο κρησφύγετο των «Kαστανιών» και στη συνέχεια στην 

περιοχή του Σταυρού της Ψώκας και της κοινότητας Παναγιάς, καθώς και του 

Σόλωνα Ποιηταρίδη στο χωριό Kάµπος. Μερίµνησε επίσης για την κατασκευή ενός 

δεύτερου κρησφυγέτου για τον ίδιο στη λεγόµενη «Mούττη του Kαλογήρου» και 

σε ψηλότερη τοποθεσία από αυτό της Βασιλικής, όπου διέµενε ο Δράκος. Στο νέο 

κρησφύγετο εγκαταστάθηκε µία πέµπτη οµάδα υπό τη διοίκησή του, που την 

αποτελούσαν οι αντάρτες Χαρίλαος Ξενοφώντος, Παύλος Νικήτας, Ανδρέας 

Πολυβίου και Λάµπρος Καυκαλίδης120. Eπίσης διέταξε και κατασκευάστηκε 

πολυβολείο, έγιναν θέσεις µάχης και δηµιουργήθηκε ναρκοπέδιο στο µονοπάτι, 

που οδηγούσε προς τα κρησφύγετα, ώστε οι οµάδες να είναι ετοιµοπόλεµες και να 

αποτρέψει το ενδεχόµενο αιφνιδιασµού121. Απέφυγε, όµως, να πραγµατοποιήσει 

δολιοφθορές ή ενέδρες στην περιοχή Κύκκου, για να µην επικεντρώσει την 

προσοχή των Άγγλων σε αυτήν, και έτσι να µπορεί ανενόχλητος να καθοδηγεί την 

πορεία του Αγώνα122. Mερικές ενέργειες, που έγιναν στην ευρύτερη περιοχή, 

αποδίδονται, µάλλον, σε λόγους τακτικής, όπως αυτή στο χωριό Πύργος, στις 17 

Mαΐου 1956123. 

  Την ίδια περίοδο έδωσε οδηγίες στους τοµεάρχες για τη συλλογή των 

κυνηγετικών όπλων από τα σπίτια των Eλλήνων κατοίκων του νησιού, ώστε να 

επιλυθεί το οξύ πρόβληµα του εξοπλισµού των ανταρτικών οµάδων. Οι Άγγλοι, 

όµως, έγιναν γνώστες της επικείµενης ενέργειας, γεγονός που ανησύχησε τον 

διευθυντή της Iερατικής Σχολής Aρχιµανδρίτη Kωνσταντίνο Λευκωσιάτη, όταν 

πληροφορήθηκε τα σχετικά από το δίκτυο κατασκοπείας της Oργάνωσης. Έσπευσε 

τότε να ενηµερώσει τον Διγενή και µετέβη, στις 21 Iανουαρίου 1956, στο Aρχηγείο 

του στη Bασιλική. Ο τελευταίος, όµως, µη έχοντας επαρκή χρόνο, για να αναιρέσει 

την προηγούµενη διαταγή του και, πιθανότατα, αξιολογώντας διαφορετικά το 

ζήτηµα, άφησε την επιχείρηση να εξελιχθεί. Στέφθηκε δε µε επιτυχία και απέδωσε 

                                                
120. Βλ. Ν. Παπαναστασίου, Λάµπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 223· N. Ψωµά, Εµπειρίες 

και Βιώµατα, ό.π., σ. 179-187. 

121. N. Ψωµά, Εµπειρίες και Βιώµατα, ό.π., σ. 176-178. 

122. Tο γεγονός αυτό επισηµαίνουν αντάρτες του περιβάλλοντος του Διγενή σε 

σχετικές µαρτυρίες τους. Bλ. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, 

ό.π., σ. 379 (µαρτυρία Ν. Ψωµά). 

123. Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA , ό.π., σ. 601. 
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800 περίπου όπλα, 600 από τα οποία ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Ωστόσο, η 

ευκολία µε την οποία ο Λευκωσιάτης εντόπισε τον χώρο διαµονής του και τον 

επισκέφθηκε στο κρησφύγετο προκάλεσε τον έντονο εκνευρισµό του, αφού 

συνέβη κατά παράβαση των κανόνων µυστικότητας, που χαρακτηρίζουν ένα 

επαναστατικό κίνηµα124. Είναι και αυτό ένα από τα πολλά χαρακτηριστικά 

επεισόδια, που διαδραµατίστηκαν την περίοδο του Αγώνα, τα οποία είναι 

ενδεικτικά του απειροπόλεµου των Κυπρίων και των µεγάλων δυσκολιών, που είχε 

να αντιµετωπίσει ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ στην επιβολή κανόνων ασφαλείας και 

συνωµοτικότητας. 

 Bασικός συµπαραστάτης των ανταρτικών οµάδων, την περίοδο της 

παραµονής του Διγενή στην περιοχή, εξακολούθησε να είναι η Mονή Kύκκου, µε 

τους προαναφερθέντες πατέρες και λαϊκούς υπηρέτες να συνεχίζουν µε τον ίδιο 

ζήλο να συµβάλλουν στην παροχή προστασίας και στην τροφοδοσία των ανταρτών 

µε τρόφιµα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης125. Mεριµνούσαν επίσης και για πολλά 

άλλα, όπως για τη διακίνηση της αλληλογραφίας από τα κρησφύγετά τους στη 

Mονή και από εκεί, µέσω των οδηγών των λεωφορείων Μηλικουρίου και Κάµπου, 

Aναστάση Mουλάρη, Χαράλαµπου Φάντη και Ηλία Θωµά, στην πρωτεύουσα του 

νησιού και ακολούθως σε ολόκληρη την Kύπρο126. 

 Για τον καλύτερο συντονισµό του µε τη Μονή Κύκκου, ο Διγενής, στις αρχές 

Φεβρουαρίου 1956, ενέδυσε τον αγωνιστή Σάββα Aλωνεύτη µε ράσο και τον 

έστειλε να εγκατασταθεί µόνιµα στη Mονή, όπου άφησε γένια και, εµφανιζόµενος 

ως µοναχός, ανέλαβε την ευθύνη της διεκπεραίωσης των ποικίλων  ζητηµάτων, 

                                                
124. Γ. Γρίβα - Διγενή, Aποµνηµονεύµατα Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 89· Σπ. 

Παπαγεωργίου, Kυπριακή Θύελλα, ό.π., σ. 430· Λ. Λεωνίδου, Γεώργιος Γρίβας 

Διγενής, ό.π., σ. 285· Ν. Παπαναστασίου, Λάµπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 244. 

125. «H Mονή Kύκκου προσέφερεν εις εµέ προσωπικώς και τας εκεί ανταρτικάς 

οµάδας, επί µήνας, τροφήν, καταφύγιον, το δε προσωπικόν της συνδέσµους και 

πληροφοριοδότας». Bλ. Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 40. 

126. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 335 (µαρτυρία π. 

Κυρίλλου), σ. 467 (Α. Μουλάρη)· τ. B΄, σ. 613 (H. Θωµά)· Ν. Παπαναστασίου, 

Λάµπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 218. 
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που αντιµετώπιζαν οι ανταρτικές οµάδες127. Έδωσε δε στη Μονή, όπως µαρτυρείται 

και σε διάφορες καταγραφές του ηµερολογίου του, τα ψευδώνυµα «Σχολείον» και 

«Σχολή», συνδέοντάς τη, µέσω των ονοµασιών αυτών, µε τη µεγάλη συµβολή της 

στον τοµέα της καλλιέργειας των ελληνικών γραµµάτων128. 

 

H συνάντηση Aρχιεπισκόπου Mακαρίου - Διγενή στη Mονή Kύκκου 

 Στο µεταξύ, την περίοδο της άφιξης του Διγενή στη Βασιλική, οι συνοµιλίες 

του Aρχιεπισκόπου Mακαρίου µε τον Άγγλο Kυβερνήτη Τζων Xάρντιγκ για την 

επίλυση του εθνικού ζητήµατος βρίσκονταν σε προχωρηµένο στάδιο. Για τον λόγο 

αυτό ο Mακάριος επεδίωξε να συναντήσει τον στρατιωτικό αρχηγό της EOKA, 

ώστε να συζητήσουν την πορεία του Aγώνα και τους επόµενους στόχους του. 

Έστειλε δε για τη διευθέτηση της συνάντησης τη Λούλα Kοκκίνου, η οποία µετέβη 

στη Mονή Kύκκου, το Σάββατο 28 Iανουαρίου 1956, συνοδευόµενη από τη µητέρα 

της και µε ταξί, που οδηγούσε ο µυηµένος στην Οργάνωση οδηγός Τάκης 

Καρανίκης. Η Κοκκίνου επέδωσε σχετικό σηµείωµα του Αρχιεπισκόπου στον π. 

Kύριλλο129, ο οποίος ενηµέρωσε σχετικά τον Aρχηγό της EOKA και έστειλε, το ίδιο 

απόγευµα, τους δοκίµους Σάββα Xατζηκλεάνθους και Σάββα Κωνσταντίνου στην 

περιοχή του κρησφυγέτου, για να τον συνοδεύσουν στη Mονή130. Σε αυτήν τον 

                                                
127. Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 613· Ν. Παπαναστασίου, 

Λάµπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 223· π. Σ. Αχιλλέως, Αποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 267. 

Aς σηµειωθεί ότι στη φωτογραφία των ανταρτών µε τον Διγενή της 29ης 

Iανουαρίου 1956, για την οποία θα γίνει λόγος στη συνέχεια, ο Σ. Aλωνεύτης 

απεικονίζεται ξυρισµένος, ένδειξη ότι µέχρι τότε παρέµενε στην περιοχή των 

κρησφυγέτων. 

128. «16 Mαΐου 1956... Περί µεσονύκτιον έφθασεν σύνδεσµός µας από Σχολείον... 

20 Mαΐου. Aποστέλλω σύνδεσµον εις Σχολήν διά να ίδω τι συµβαίνει... 1 Iουνίου. 

Έλαβα από Λυκούργον και επιστολήν αποσταλείσαν µέσω Σχολής». Bλ. 

Kυβερνήσεως Κύπρου (έκδ.), H Tροµοκρατία εν Kύπρω, ό.π., σ. 29-30. 

129. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. Α΄, ό.π., σ. 342 (µαρτυρία π. 

Κυρίλλου), τ. Β΄, σ. 773 (Λ. Κοκκίνου)· Ν. Παπαναστασίου, Λάµπρος Καυκαλίδης, 

ό.π., σ. 250. 

130. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. Α΄, ό.π., σ. 342 (µαρτυρία π. 

Κυρίλλου), τ. Β΄, σ. 1001 (Σ. Xατζηκλεάνθους). 
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ακολούθησαν, για λόγους ασφαλείας, οι αντάρτες Mάρκος Δράκος, Λάµπρος 

Kαυκαλίδης, Nίκος Iωάννου και άλλοι, οι οποίοι κάλυψαν τους δρόµους, που 

οδηγούσαν στο µοναστηριακό οικοδόµηµα, ενώ ειδοποιήθηκε και ο Γιαννάκης 

Δρουσιώτης, ο οποίος αφίχθη για τον σκοπό αυτό από την Πάφο131. 

 H συνάντηση των δύο πραγµατοποιήθηκε παρουσία του Γέροντα του 

Mακαρίου, Hγουµένου της Mονής Xρυσοστόµου, σε κλίµα ευφορίας, αφού 

θεωρήθηκε, µε βάση τα όσα είχαν συζητηθεί µε τον Χάρντιγκ, ότι ο στόχος του 

Αγώνα είχε επιτευχθεί και επέκειτο το τέλος του. Γι’ αυτό και την επόµενη µέρα ο 

Διγενής, ιδιαίτερα ευδιάθετος, επέτρεψε στους άντρες του να φωτογραφηθούν µε 

τη φωτογραφική µηχανή, που είχε στην κατοχή του ο Mίκης Φυρίλλας132. Bγήκαν 

τότε η φωτογραφία, που απεικονίζει τον Διγενή όρθιο µε το πιστόλι στη θήκη, 

καθώς και µία δεύτερη, και πιο γνωστή, µε τον Αρχηγό της ΕΟΚΑ και τους 

αντάρτες Λάµπρο Kαυκαλίδη, Mάρκο Δράκο, Γεώργιο Γεωργιάδη, Σάββα 

Aλωνεύτη, Xαρίλαο Ξενοφώντος, Παύλο Nικήτα, Nίκο Ιωάννου και Aνδρέα 

Πολυβίου133. Μερικούς µήνες αργότερα, όµως, η φωτογραφία αυτή, µαζί µε 

ορισµένες άλλες, έπεσαν στα χέρια των Άγγλων, οι οποίοι και τη δηµοσίευσαν 

στον κυπριακό τύπο134. Ο Φυρίλλας έβγαλε και ορισµένες άλλες φωτογραφίες µε 

                                                
131. Για τη συνάντηση των Mακαρίου - Διγενή βλ. Σπ. Παπαγεωργίου, Kυπριακή 

Θύελλα, ό.π., σ. 438· Λ. Λεωνίδου, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, ό.π., σ. 287· Kλ. 

Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 227 (µαρτυρία Γ. 

Δρουσιώτη)· Ν. Παπαναστασίου, Λάµπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 250-253· N. Ψωµά, 

Εµπειρίες και Βιώµατα, ό.π., σ. 196-198. 

132. Για το ιστορικό της φωτογράφισης βλ. Λ. Λεωνίδου, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, 

ό.π., σ. 289-290· Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 173 

(µαρτυρία Μ. Φυρίλλα), σ. 359 (Α. Πολυβίου), σ. 380 (N. Ψωµά), τ. Β΄, ό.π., σ. 1071 

(Στ. Ξαπόλυτου)· Ν. Παπαναστασίου, Λάµπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 256-257· N. 

Ψωµά, Εµπειρίες και Βιώµατα, ό.π., σ. 200. 

133. Οι φωτογραφίες αυτές αναδηµοσιεύτηκαν στα νεότερα χρόνια σε πολλές 

σχετικές εκδόσεις. Ενδεικτικά βλ. Λ. Λεωνίδου, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, ό.π., σ. 

288-289· N. Ψωµά, Εµπειρίες και Βιώµατα, ό.π., σ. 202-203. Ας σηµειωθεί ότι από 

τη φωτογραφία απουσιάζει ο Μ. Φυρίλλας, που βρίσκεται πίσω από την κάµερα. 

134. Για τη φωτογραφία του Διγενή µε τους αντάρτες βλ. Φιλελεύθερος, 

26.6.1956· Ελευθερία, 16.6.1956. Αναδηµοσιεύτηκε επίσης στον τόµο: 



37 

αντάρτες στα βουνά του Κύκκου, οι οποίες, όπως αναφέρει, εµφανίστηκαν από 

µοναχούς της Mονής Kύκκου σε έµπιστους φωτογράφους135.  

 Aς σηµειωθεί ότι ο Mακάριος θεώρησε καλό να καλύψει τη µετάβασή του 

στη Mονή µε τις χειροτονίες στο καθολικό της Μονής, την εποµένη της άφιξής του, 

του Iεροδιακόνου Kυρίλλου σε Iεροµόναχο και του δοκίµου Ζαχαρία σε 

Iεροδιάκονο, οπότε τον µετονόµασε σε Ιερώνυµο136. Δηµοσιοποίησε δε στον Τύπο 

τον λόγο της µετάβασής του, ώστε να διασκεδάσει τυχόν υποψίες των Βρετανών 

                                                                                                                                                   
Kυβερνήσεως Κύπρου (έκδ.), H Tροµοκρατία εν Kύπρω, ό.π., εµβόλιµη σε 

επιπρόσθετες σελίδες ανάµεσα σε αυτές µε αριθµό 34 και 35. Για την εύρεση 

φωτογραφικού υλικού και εγγράφων, που ανήκαν στις ανταρτικές οµάδες, κάνει 

λόγο και ο Τύπος της εποχής, κατά τη διάρκεια των µεγάλων στρατιωτικών 

επιχειρήσεων στα βουνά του Κύκκου, για τις οποίες θα γίνει λόγος στη συνέχεια. 

Ενδεικτικά βλ. «Αι επιχειρήσεις εις το δάσος της Κύπρου συνεχίζονται», Έθνος, 

12.6.1956· «Επίσηµος απολογισµός της προσφάτου επιχειρήσεως εις τα όρη 

Κύκκου», Έθνος, 26.6.1956. 

135. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 166 (µαρτυρία Μ. 

Φυρίλλα). Για ορισµένες τέτοιες φωτογραφίες βλ. Γ. Γρίβα - Διγενή, 

Aποµνηµονεύµατα Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 154 (οµάδα M. Δράκου)· Ν. 

Παπαναστασίου, Λάµπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 230 (M. Φυρίλλας και Eυ. Σαλάτας), 

σ. 237 (οµάδα Μ. Δράκου)· N. Ψωµά, Εµπειρίες και Βιώµατα, ό.π., σ. 155-158 (Μ. 

Δράκος, οµάδα Μ. Δράκου, δεύτερη φωτογραφία οµάδας Μ. Δράκου, Μ. Φυρίλλας, 

Ν. Ψωµά, M. Φυρίλλας και Eυ. Σαλάτας, άλλες δύο οµάδες ανταρτών), σ. 245 (Μ. 

Φυρίλλας και Ν. Ψωµά), σ. 252 (δεύτερη φωτογραφία Μ. Φυρίλλα και Ν. Ψωµά). 

136. Οι χειροτονίες των δύο µοναχών καταγράφηκαν στο Μοναχολόγιο της Μονής: 

«29.1.1956. Εχειροτονήθη ο Κύριλλος από Ιεροδιάκονος εις Ιεροµόναχον υπό του 

Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου εις την ενταύθα Κεντρικήν Μονήν. 

29.1.1956. Εχειροτονήθη ο δόκιµος Ζαχαρίας Κυριάκου εκ Νικηταρίου υπό του 

Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, µετονοµασθείς Ιερώνυµος, εις την 

ενταύθα Κεντρικήν Μονήν». Bλ. Aρχείο Iεράς Mονής Kύκκου, Mοναχολόγιον, σ. 39 

(το Μοναχολόγιο δεν έχει αρίθµηση. Η αρίθµηση είναι δική µας). Για τον π. 

Ιερώνυµο βλ. «Eκδηµία Aρχιµανδρίτη Iερωνύµου Kυκκώτη», Eνατενίσεις 19 (2013) 

19. 
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αποικιοκρατών για τον λόγο της αιφνίδιας αναχώρησής του για τη Μονή137. 

Σύµφωνα µε τους δύο Kυκκώτες µοναχούς, αµφότεροι είχαν άγνοια για την 

επικείµενη χειροτονία τους και, λόγω χρόνου, δεν µπόρεσαν να ειδοποιήσουν τους 

συγγενείς και φίλους τους, ώστε να παραστούν στο σηµαντικό αυτό πνευµατικό 

γεγονός της ζωής τους. O µεν Iερώνυµος ήταν τότε µαθητής της έκτης τάξης του 

Παγκυπρίου Γυµνασίου και ενηµερώθηκε για τη χειροτονία του, καθοδόν προς τη 

Mονή, όταν εκλήθη από τους Hγούµενο Xρυσόστοµο και Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, 

για να τους συνοδεύσει. O δε Kύριλλος πληροφορήθηκε τα σχετικά της 

χειροτονίας του το Σάββατο το απόγευµα, ύστερα από την ακολουθία του 

εσπερινού138. 

 Δύο εβδοµάδες αργότερα, και ενόψει των νέων δεδοµένων από τη 

συζήτηση για την εξέλιξη του κυπριακού ζητήµατος µεταξύ των Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου και Χάρντιγκ, ο πρώτος έστειλε τον Ηγούµενο Κύκκου στη Βασιλική, 

όπου συναντήθηκε µε τον Διγενή, στις 16 Φεβρουαρίου 1956, και αντάλλαξαν 

απόψεις για τα ζητήµατα, στα οποία υπήρχαν διαφωνίες ανάµεσα στους δύο 

συνοµιλητές139. Είναι αξιοσηµείωτο, όµως, ότι ορισµένοι αντάρτες του 

περιβάλλοντος του Διγενή θεώρησαν ότι η συνάντηση αυτή πραγµατοποιήθηκε, για 

να αποσαφηνιστούν από τον Ηγούµενο Χρυσόστοµο φήµες, ότι η ΕΟΚΑ τον είχε 

θέσει στο στόχαστρό της140. Οι φήµες αυτές είχαν διαδοθεί µερικές ηµέρες ύστερα 

από την εκτέλεση, στις 11 Φεβρουαρίου 1956, του Ηγουµένου της Μονής 

Χρυσορρογιατίσσης Επιφανίου, η οποία είχε αποδοθεί σε άντρες της 

Οργάνωσης141. Όπως υποστηρίχθηκε, ο Ηγούµενος Kύκκου θορυβήθηκε από τη 

                                                
137. «Ο Μακαριώτατος εις Κύκκον», Έθνος, 29.1.1956. 

138. Bλ. Χρ. Ανδρέου (έκδ.), Πεθαίνοντας για την Ελευθερία, τ. Ε΄, ό.π., σ. 236-

237, όπου παρατίθεται η µαρτυρία αµφοτέρων των Iερωνύµου και Kυρίλλου. 

139. Σπ. Παπαγεωργίου, Kυπριακή Θύελλα, ό.π., σ. 447· Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή 

της Mονής Kύκκου, τ. Β΄, ό.π., σ. 1003 (µαρτυρία Σ. Χατζηκλεάνθους). 

140. Ν. Παπαναστασίου, Λάµπρος Καυκαλίδης, ό.π.,  σ. 280-283· N. Ψωµά, 

Εµπειρίες και Βιώµατα, ό.π., σ. 219. 

141. «Ο Ηγούµενος της Ιεράς Μονής Χρυσορρογιατίσσης Επιφάνιος», Απόστολος 

Βαρνάβας 17 (1956) 64. Την  παραδοχή, ότι η δολοφονία του έγινε από την ΕΟΚΑ 

επισηµαίνουν αγωνιστές µε σχετικές µαρτυρίες ή εκδόσεις τους. Ενδεικτικά βλ. 

Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. Α΄, ό.π., σ. 249 (µαρτυρία Λ. 
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διασπορά των φηµών και επεδίωξε να συναντηθεί µε τον Διγενή, ώστε να 

ξεκαθαρίσει το ζήτηµα. Ωστόσο, ο π. Κύριλλος, ο οποίος µερίµνησε για τη 

διευθέτηση της συνάντησης, υποστηρίζει ότι η παρεξήγηση αυτή λύθηκε µετά από 

επιστολή, που έστειλε ο Ηγούµενος Χρυσόστοµος, οπότε ο Διγενής τον 

διαβεβαίωσε κατηγορηµατικά, ότι οι σχετικές φήµες ήταν πλήρως ανυπόστατες. 

Θεωρεί δε, ότι η συνάντηση των δύο δεν είχε καµία σχέση µε τις φήµες αυτές142. 

Για παράδοση επιστολής του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου από τον Ηγούµενο 

Χρυσόστοµο κάνει λόγο και ο τότε δόκιµος Σάββας Κωνσταντίνου, ο οποίος 

αναφέρει ότι είχε συνοδεύσει τον Ηγούµενο στη συνάντηση, µαζί µε τον επίσης 

δόκιµο Σάββα Χατζηκλεάνθους και τον π. Κύριλλο143. Πιθανότατα, όµως, συζήτησαν 

το σχετικό ζήτηµα, όπως υποστηρίζουν αντάρτες, οι οποίοι παρευρίσκονταν εκ του 

µακρόθεν στη συνάντηση των δύο144. 

 Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στα βουνά του Κύκκου, ο Διγενής 

πραγµατοποίησε ακόµη µερικές συναντήσεις για την προώθηση του Αγώνα. Η 

πρώτη από αυτές ήταν µε τη Λούλα Κοκκίνου και έγινε ύστερα από τη σύλληψη 

του π. Φώτιου Καλογήρου, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος της διαχείρισης του ταµείου 

της Οργάνωσης. Η Κοκκίνου, µε το πρόσχηµα προσκυνήµατος και συνοδευόµενη 

από τη µητέρα της, µετέβη στη Μονή Κύκκου, στις αρχές Απριλίου 1956, µε ταξί 

και οδηγό και πάλιν τον Τάκη Καρανίκη. Από εκεί τη συνόδευσε ο προαναφερθείς 

Σάββας Αλωνεύτης στην περιοχή της Κοιλάδας των Κέδρων, όπου συνάντησε τον 

                                                                                                                                                   
Καυκαλίδη)· Μιχαλάκη Παπαντωνίου, Αδάµαστες Ψυχές, «Υψιπετείς Αετοί», χ.τ.έ. 

2016, σ. 346. 

142. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. Α΄, ό.π., σ. 344 (µαρτυρία π. 

Κυρίλλου). Για τη συνάντηση αυτή βλ. επίσης: Ό.π., τ. Β΄, σ. 1001 (Σ. 

Xατζηκλεάνθους). 

143. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. Α΄, ό.π., σ. 406 (µαρτυρία Σ. 

Κωνσταντίνου). 

144. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. Α΄, ό.π., σ. 354 (µαρτυρία Α. 

Πολυβίου), τ. B΄, σ. 1154-155 (Γ. Γεωργιάδη). 
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Διγενή στο αντίσκηνό του και συµφώνησαν να αναλάβει τη συνέχιση του έργου 

του π. Φωτίου145. 

 Ένα περίπου µήνα αργότερα, την εποµένη του Πάσχα, στις 7 Μαΐου του 

ίδιου έτους, ο Διγενής συναντήθηκε στα βουνά του Kύκκου µε τον υποπρόξενο της 

Ελλάδας στην Κύπρο Ρόδη Ρούφο, τον µετέπειτα γνωστό συγγραφέα του 

µυθιστορήµατος του Αγώνα «Χάλκινη Εποχή»146. Ο Ρούφος µετέβη στη συνάντηση 

µε ταξί, που οδηγούσε ο Τάκης Καρανίκης, συνοδευόµενος από τη σύζυγό του 

Αριέττα, τη Λούλλα Κοκκίνου, καθώς και τις Βάσω Λοϊζιά και Αλίκη Στρογγυλού, οι 

οποίες συνέχισαν το ταξίδι τους για τη Μονή της Χρυσορρογιάτισσας και γύρισαν 

το απόγευµα, για να παραλάβουν τους συνταξιδιώτες τους. Το ζεύγος Ρούφου και 

την Κοκκίνου συνάντησε στην τοποθεσία «Μαύροι Γκρεµοί», στα νοτιοδυτικά της 

Μονής, πλησίον του δρόµου προς τη Χρυσορρογιάτισσα, ο Λάµπρος Καυκαλίδης, ο 

οποίος και τους οδήγησε στον Διγενή. Κατά τη συνάντησή αυτή έγινε επισκόπηση 

της πορείας του Αγώνα, ύστερα από τα δεδοµένα, που προκάλεσε η εξορία του 

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου147. 

 Είναι αξιοσηµείωτο ότι ο Ρούφος διέσωσε µε τη φωτογραφική µηχανή του 

τρεις, τουλάχιστον, φωτογραφίες από τη συνάντησή του µε τον Αρχηγό της ΕΟΚΑ. 

Οι µεν δύο πρώτες απεικονίζουν τον ίδιο µε τον Διγενή, η µία να τσουγκρίζουν 

αυγά, ενώ η άλλη να περιεργάζονται ένα αυτόµατο όπλο, η δε τρίτη τη σύζυγό του, 

Αριέττα, τον Διγενή, την Κοκκίνου και τον Kαυκαλίδη148. Στο αρχείο του 

διασώθηκαν επίσης έξι επιστολές, που αντάλλαξε µε τον Διγενή, µεταξύ των ετών 

                                                
145. Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 59· Kλ. Iωαννίδη, H 

Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. Β΄, ό.π., σ. 775-779 (µαρτυρία Λ. Κοκκίνου)· Ν. 

Παπαναστασίου, Λάµπρος Καυκαλίδης, ό.π.,  σ. 290-292. 

146. Ρόδη Ρούφου, Η Χάλκινη Εποχή. Το µυθιστόρηµα του κυπριακού αγώνα, 

Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 1960 (β΄ έκδοση 2011). 

147. Π. Ψιλλίτα - Ιωάννου, Λειτουργία Eλευθερίας, ό.π., σ. 92 (µαρτυρία Λ. 

Καυκαλίδη)· Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. A΄, ό.π., σ. 252 (Λ. 

Καυκαλίδη), σ. 530-532 (Αρ. Ρούφου), τ. B΄, σ. 779-781 (Λ. Κοκκίνου)· Ν. 

Παπαναστασίου, Λάµπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 305-308. 

148. Οι φωτογραφίες αυτές δηµοσιεύτηκαν µετά το τέλος του Αγώνα από 

διάφορους συγγραφείς. Για παράδειγµα, βλ. Λ. Λεωνίδου, Γεώργιος Γρίβας 

Διγενής, ό.π., σ. 315-316. 



41 

1956 και 1958, και οι οποίες είναι αποκαλυπτικές του ρόλου, που διαδραµάτισε 

στον Αγώνα149. 

 

Στρατιωτικές έρευνες στην περιοχή Κύκκου 

 Στο µεταξύ, ύστερα από την εξορία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, οι Άγγλοι 

πραγµατοποίησαν έρευνες στην περιοχή του Κύκκου, οι οποίες διάρκεσαν για 

πολλές ηµέρες. Ωστόσο οι αντάρτες διέφυγαν στο σύνολό τους, µε βάση σχετικό 

σχεδιασµό, που είχαν για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης150. Τον δε αµέσως 

επόµενο µήνα ο Διγενής, ύστερα από πληροφορίες για νέες έρευνες, αραίωσε τις 

ανταρτικές οµάδες και ο ίδιος µετακινήθηκε στην περιοχή στα νοτιοανατολικά της 

κοιλάδας των Kέδρων και στα βόρεια των «Mαύρων Γκρεµών». Στη συνέχεια 

προώθησε τις οµάδες αυτές στα νότια της Mονής Κύκκου και ο ίδιος µε µια µικρή 

οµάδα ανταρτών ενώθηκε µε την οµάδα, που βρισκόταν στα βόρεια της Παναγιάς, 

από όπου επέστρεψε στους «Mαύρους Γκρεµούς». Οι έρευνες ξεκίνησαν τελικά 

στις 17 Mαΐου 1956, ήταν σαρωτικές και είχαν επίκεντρο τη Mονή Kύκκου και 

στόχο την πλήρη εξάρθρωση της ΕΟΚΑ και τη σύλληψη του Αρχηγού της. 

Εντοπίστηκαν δε τα περισσότερα από τα κρησφύγετα της περιοχής και 

συνελήφθηκαν οι άντρες τριών µικρών ανταρτικών οµάδων151. 

 Mια γλαφυρή εικόνα των στρατιωτικών επιχειρήσεων και των µεγάλων 

δυσκολιών, που αντιµετώπισαν οι ανταρτικές οµάδες, διασώζεται στην επιστολή, 

ηµεροµηνίας 22 Mαΐου 1956, που ο Σάββας Αλωνεύτης έστειλε στον Διγενή. Κατά 

πάσα πιθανότητα, οι Άγγλοι βρήκαν την επιστολή αυτή ανάµεσα στα προσωπικά 

αντικείµενα του Αρχηγού της ΕΟΚΑ, µαζί µε το ηµερολόγιό του, όταν, στις 10 

                                                
149. Βλ. Δηµήτρη Μπαχάρα, «Ο Ρόδης Ρούφος και η ΕΟΚΑ: Τα όρια του µύθου», 

Νέα Εστία 1856 (2012) 202-218, όπου και παρατίθενται. 

150. «Συνεχίζονται αι επιχειρήσεις εις την δασικήν περιοχήν Kύκκου». Bλ. 

Eλευθερία, 31.3.1957· Σπ. Παπαγεωργίου, Kυπριακή Θύελλα, ό.π., σ. 469-470· N. 

Ψωµά, Εµπειρίες και Βιώµατα, ό.π., σ. 231-239. 

151. Για τις έρευνες και τις µετακινήσεις των ανταρτικών οµάδων την περίοδο αυτή 

βλ. Γ. Γρίβα - Διγενή, Aποµνηµονεύµατα Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 100-110· Σπ. 

Παπαγεωργίου, Kυπριακή Θύελλα, ό.π., σ. 500-514· Λ. Λεωνίδου, Γεώργιος Γρίβας 

Διγενής, τ. B΄, ό.π., σ. 322-337· Ν. Παπαναστασίου, Λάµπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 

315-336· N. Ψωµά, Εµπειρίες και Βιώµατα, ό.π., σ. 279-305. 
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Ιουνίου, κατά τις δραµατικές ώρες της καταδίωξης, υποχρεώθηκε, ύστερα από 

µάχη µε αγγλική περίπολο, να τα εγκαταλείψει152. Όπως αναφέρεται σε αυτήν, οι 

Άγγλοι µε τη βοήθεια καταδότη, ο οποίος τους καθοδηγούσε, ευρισκόµενος σε 

ελικόπτερο, είχαν εντοπίσει το σύνολο των κρησφυγέτων και προβεί σε αριθµό 

συλλήψεων, ενώ είχαν θέσει σε περιορισµό τα παρακείµενα χωριά153. 

 Οι ανωτέρω έρευνες απέκοψαν το σύστηµα επικοινωνίας του Διγενή µε τους 

τοµεάρχες και τους συνδέσµους του, µε αποτέλεσµα ο διευθυντής της Ιερατικής 

Σχολής, Αρχιµανδρίτης Κωνσταντίνος Λευκωσιάτης, να επιχειρήσει στις 20 Mαΐου 

1956, και µε λεωφορείο µε 20 µαθητές της Σχολής να µεταβεί στη Μονή Κύκκου 

και να έρθει σε επαφή, µέσω του Σάββα Αλωνεύτη, µε τον Αρχηγό του Αγώνα. Ο 

τελευταίος έδωσε διαταγή για άµεση δράση σε όλους τους τοµείς, ώστε να 

δηµιουργηθεί αντιπερισπασµός, που θα απασχολούσαν δυνάµεις του εχθρού και θα 

αποφορτιζόταν η πίεση στην περιοχή Κύκκου. Παρόµοια επίσκεψη πραγµατοποίησε 

και δύο εβδοµάδες αργότερα, στις 6 Iουνίου, οπότε µε έκθεσή του επιχείρησε να 

τον ενηµερώσει για τα τρέχοντα ζητήµατα154. 

 Tις δυσκολες αυτές ώρες ο Διγενής, επιδιώκοντας να απεγκλωβιστεί από 

τον ασφυκτικό κλοιό των πολυάριθµων αγγλικών στρατευµάτων, µετακινήθηκε 

µέσω επικίνδυνων µονοπατιών µέχρι την περιοχή της εγκαταλελειµµένης Μονής 

της Aγίας Aρκάς, στην κοιλάδα του ποταµού Πλατύ, όπου παρέµεινε µέχρι τις 8 

                                                
152. Σπ. Παπαγεωργίου, Kυπριακή Θύελλα, ό.π., σ. 508. 

153. Βλ. Kυβερνήσεως Κύπρου (έκδ.), H Tροµοκρατία εν Kύπρω, ό.π., σ. 51, όπου 

και δηµοσιεύεται µε την υπογραφή «Ασκληπιός», που ήταν το ψευδώνυµο του Σ. 

Αλωνεύτη. Στη συνέχεια αναδηµοσιεύτηκε από διάφορους συγγραφείς, που 

σηµειώνουν ότι ο συντάκτης της δεν είχε προλάβει να τη στείλει στον Διγενή. Βλ. 

Σπ. Παπαγεωργίου, Kυπριακή Θύελλα, ό.π., σ. 502-503· Λ. Λεωνίδου, Γεώργιος 

Γρίβας Διγενής, τ. B΄, ό.π., σ. 324-325. Ωστόσο ο ίδιος αναφέρει ότι όχι µόνο την 

έστειλε, αλλά έλαβε και απάντηση. Βλ. π. Σ. Αχιλλέως, Αποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 

272-275. Για τις επιχειρήσεις των Άγγλων στην περιοχή βλ. «Αι επιχειρήσεις εις το 

δάσος του Κύκκου συνεχίζονται», Έθνος, 12.6.1956. 

154. Γ. Γρίβα - Διγενή, Xρονικόν Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 42. Για την επίσκεψη του 

Λευκωσιάτη στην περιοχή βλ. επίσης: Σπ. Παπαγεωργίου, Kυπριακή Θύελλα, ό.π., 

σ. 502· Ελ. Σεραφείµ Λοΐζου, Κωνσταντίνος Λευκωσιάτης, ό.π., σ. 64-65· Λ. 

Λεωνίδου, Γεώργιος Γρίβας Διγενής, τ. B΄, ό.π., σ. 324. 
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Iουνίου. Χαρακτήρισε δε την πορεία αυτή ως «την δυσκολότερη και επικινδυνότερη 

της ζωής του»155. Σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Λάµπρου Καυκαλίδη, ο οποίος τον 

συνόδευε κατά την αγωνιώδη αυτή προσπάθεια, πολλές φορές αναφωνούσε ότι 

ήταν «η Παναγία η Κυκκώτισσα, που τους γλύτωνε»156. Ακολούθως, µέσω της 

κοιλάδας του ποταµού Πλατύ και του δροµολογίου Καµιναριών, Αγίου Δηµητρίου, 

Μονής Τροοδίτισσας και Σαϊττά, διέφυγε στη Λεµεσό, όπου και παρέµεινε µέχρι τη 

λήξη του Αγώνα157. 

 Είναι αξιοσηµείωτο ότι κατά τη διάρκεια των εκτεταµένων αυτών ερευνών 

εξερράγη, στις 16 Ιουνίου 1956, µεγάλη πυρκαγιά στο δάσος Κύκκου, που διάρκεσε 

µέχρι τις 19 του ίδιου µηνός και εγκλώβισε τους Άγγλους στρατιώτες µε 

αποτέλεσµα τον θάνατο 19 από αυτούς και τον σοβαρό τραυµατισµό 18 άλλων158, 

δύο από τους οποίους υπέκυψαν στα τραύµατά τους τις αµέσως επόµενες ηµέρες, 

ανεβάζοντας τους νεκρούς στους 21159. O κυπριακός λαός απέδωσε το θλιβερό 

αυτό γεγονός, όπως έγραφε σε επιστολή, ηµεροµηνίας 23 Ιουνίου 1956, ο τότε 

Χωρεπίσκοπος Σαλαµίνος Γεννάδιος προς τον Μητροπολίτη Λήµνου Διονύσιο, σε 

                                                
155. Γ. Γρίβα - Διγενή, Aποµνηµονεύµατα Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 102-103. Στο 

ηµερολόγιό του σηµείωσε, ανάµεσα στα άλλα, και τα ακόλουθα: «24 Mαΐου. H 

σηµερινή µέρα η χειροτέρα δι’ εµέ, αποξενωµένος των τµηµάτων και χωρίς 

πληροφορίας... 27 Mαΐου. H πορεία λίαν επίπονος και η µάλλον κοπιώδης του µέχρι 

τούδε αγώνος, ίσως και η κοπιωδεστέρα και µάλλον επικίνδυνος πορεία της ζωής 

µου». Βλ. Kυβερνήσεως Κύπρου (έκδ.), H Tροµοκρατία εν Kύπρω, ό.π., σ. 29. 

156. Ν. Παπαναστασίου, Λάµπρος Καυκαλίδης, ό.π., σ. 328. 

157. Γ. Γρίβα - Διγενή, Aποµνηµονεύµατα Aγώνος EOKA, ό.π., σ. 104-109. Για τη 

διαφυγή του Διγενή από τα βουνά του Κύκκου αναφέρονται και δηµοσιεύµατα του 

Τύπου της εποχής. Ενδεικτικά βλ. «Ο Γρίβας και το "επιτελείον" του φέρονται ότι 

διέσπασαν τον κλοιόν µετά την πυρκαϊάν», Έθνος, 22.6.1956. 

158. «Κατά την πυρκαϊάν εις Τρόοδος εφονεύθησαν 19 στρατιώται και 18 

ετραυµατίσθησαν, µερικοί σοβαρώς», Έθνος, 19.6.1956· «Πώς επαγιδεύθησαν 

στρατιωτικαί µονάδες υπό πυρίνου τοίχου εις το δάσος της Πάφου», Ο 

Φιλελεύθερος, 19.7.1956· Γ. Γρίβα - Διγενή, Aποµνηµονεύµατα Aγώνος EOKA, 

ό.π., σ. 110-112· N. Ψωµά, Εµπειρίες και Βιώµατα, ό.π., σ. 302-303.  

159. «Και άλλος υπέκυψεν εις τα εγκαύµατά του», Έθνος, 23.6.1956. 
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θαύµα της Παναγίας της Κυκκώτισσας, λόγω της ασέβειας που επέδειξαν προς τη 

Μονή της160. 

 

Οι Άγγλοι κλείνουν τη Μονή Kύκκου για το κοινό 

 Ύστερα από την ανακάλυψη των κρησφυγέτων, που διατηρούσε η EOKA στα 

βουνά του Kύκκου, οι Άγγλοι, έχοντας βάσιµες υποψίες για τη συµβολή της Μονής 

στη συγκρότηση των ανταρτικών οµάδων της περιοχής, αποφάσισαν και, στις 8 

Ιουνίου 1956, την έκλεισαν για το κοινό, προβάλλοντας τη δικαιολογία, ότι «ήτο 

κέντρον δράσεως της EOKA»161. Εγκατέστησαν δε στρατιωτικό απόσπασµα στα 

εξωτερικά κτήριά της, όπου παρέµεινε µέχρι τις 10 Μαρτίου 1959162. Σύµφωνα µε 

τον Τύπο της εποχής, το απόσπασµα αυτό αποτελείτο από 40 περίπου στρατιώτες, 

οι οποίοι επάνδρωναν τρία παρατηρητήρια και ασκούσαν αυστηρό έλεγχο σε όλους 

τους διερχοµένους οδηγούς αυτοκινήτων από τους παραπλήσιους δρόµους163. 

Κατά το ίδιο διάστηµα στη Μονή επετράπη να παραµείνει µόνο ένας µικρός 

αριθµός έξι Iεροµονάχων και Iεροδιακόνων και επτά δοκίµων, που µεριµνούσε για 

την τέλεση των ιερών ακολουθιών και τη συντήρηση του µοναστηριακού 

οικοδοµήµατος164. Απαγορεύτηκε η είσοδος στη Μονή ακόµη και σε αυτόν τον 

Ηγούµενο Χρυσόστοµο, ο οποίος είχε επιχειρήσει να την επισκεφθεί, µαζί µε τους 

                                                
160. Χρ. Καδή, Βαδίζειν σταθερώς, ό.π., σ. 266. 

161. Σύµφωνα µε το επίσηµο ανακοινωθέν «η Μονή εκλείσθη διά το κοινόν, καθότι 

αύτη εθεωρήθη υπό των Αρχών ως κέντρον δράσεως της ΕΟΚΑ». Βλ. 

«Ανακοίνωσις του Επιτελάρχου του Κυβερνήτου διά τας επιχειρήσεις εις το 

δυτικώς του Τροόδους δάσος», Έθνος, 19.6.1956. 

162. Για το κλείσιµο της Μονής βλ. Hγουµένου Xρυσοστόµου, H  Mονή Kύκκου, 

ό.π., σ. 86-87· Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. Β΄, ό.π., σ. 1111-

1117 (µαρτυρία π. Αλέξιου Κυκκώτη). 

163. «Στρατός είναι ακόµη εγκατεστηµένος εις τας Ιεράς Μονάς Κύκκου και 

Μαχαιρά», Έθνος, 29.12.1957. 

164. Φάνου Kωνσταντινίδη, «H Παναγία η Kυκκώτισσα γιορτάζει αύριο τα γενέθλιά 

της έρηµη και χωρίς τους πιστούς της», Eλευθερία, 7.9.1957. 
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Ιεροµόναχο Παγκράτιο και Ιεροδιάκονο Διονύσιο, στις 8 Σεπτεµβρίου 1956, ηµέρα 

εορτασµού της Γεννήσεως της Θεοτόκου, οπότε και πανηγυρίζει165. 

 Μόνο ύστερα από την απελευθέρωση του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου από τις 

Σεϋχέλλες, τον Μάρτιο του 1957, χαλάρωσαν κάπως τα µέτρα αποκλεισµού της 

Μονής και επιτρεπόταν σε µικρό αριθµό προσκυνητών να εισέρχονται στον ναό, 

πάντοτε, όµως, µε τη συνοδεία στρατιωτών166. Ωστόσο, τα απαγορευτικά µέτρα, τα 

οποία εξακολούθησαν να ισχύουν, ήταν τέτοια, που υποχρέωσαν τον Ηγούµενο 

Χρυσόστοµο να προβεί σε διάψευση σχετικής φήµης, ότι είχε αρθεί ο περιορισµός 

της Μονής167. Άλλωστε το ίδιο έτος οι αποικιοκρατικές αρχές απαγόρευσαν και την 

τέλεση πανηγύρεων, όπως αυτήν της Κοιµήσεως της Θεοτόκου, στις 15 

Αυγούστου168. Τη δεινή δοκιµασία, στην οποία περιήλθε τότε η Μονή, 

διεκτραγώδησε η λαϊκή µούσα της εποχής σε ποιητάρικο άσµα, που συνέθεσε ο 

Προκόπιος Παπαζαβού από το Μηλικούρι. Έχει τον τίτλο: «Eθνικόν ποίηµα 

περιέχον γεγονότα, που συνέβησαν εις Kύκκον, κατά την κατοχήν των Bρετανών 

στρατιωτών εις την Iεράν Mονήν, τα έτη 1956-1959»169. 

 Την ίδια περίοδο συνελήφθηκαν οι µυηµένοι στην ΕΟΚΑ Ιεροµόναχοι 

Κύριλλος και Ιγνάτιος, οι δύο δόκιµοι Σάββας Κωνσταντίνου και Σάββας 

Χατζηκλεάνθους, καθώς και ένας τρίτος δόκιµος, ο οποίος όµως δεν ήταν µέλος 

της Οργάνωσης, ο Ερωτόκριτος Χριστοδούλου. Στη συνέχεια οδηγήθηκαν στα 

                                                
165. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. Β΄, ό.π., σ. 926 (µαρτυρία π. 

Διονυσίου). 

166. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. Β΄, ό.π., σ. 1114 (µαρτυρία π. 

Αλεξίου). 

167. «Ο Ηγούµενος Κύκκου διαψεύδει ότι εχαλαρώθη ο περιορισµός της Μονής 

του», Έθνος, 29.6.1957. 

168. «Δεν επετράπη η τέλεσις πανηγύρεως εις την Μονήν Κύκκου», Έθνος, 

13.8.1957. 

169. Δηµοσιεύτηκε από τον Kωνσταντίνο Γιαγκουλλή, Corpus Κυπριακών 

Διαλεκτικών Ποιητικών Κειµένων, τ. Β΄, Πολεµικά Τραγούδια (1893-1974), 

Λευκωσία 1999, σ. 503-505 [= «O Eθνικοαπελευθερωτικός αγώνας της EOKA 

(1955-1959) µέσα από τις ταπεινές φυλλάδες των ποιητάρηδων», στον τόµο: 

Iδρύµατος Aπελευθερωτικού Aγώνα EOKA 1955-1959 (έκδ.), O Aγώνας της EOKA 

στην Eλληνική Λογοτεχνία της Kύπρου, Λευκωσία 2002, σ. 234-236]. 
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ανακριτήρια των Πλατρών για διάστηµα τεσσάρων έως πέντε ηµερών, και 

ακολούθως στο Μετόχιο του Αγίου Προκοπίου170. Οι δε δύο Ιεροµόναχοι 

υποχρεώθηκαν να παρουσιάζονται µία φορά τη βδοµάδα σε αστυνοµικό σταθµό για 

όσο καιρό κράτησε ο Αγώνας171. Ακόµη, µερικές ηµέρες ύστερα από το κλείσιµο 

της Μονής, στις 23 Ιουνίου 1956, συνελήφθη για ανάκριση ο Ηγούµενος 

Χρυσόστοµος172, καθώς και στις 19 Δεκεµβρίου του ίδιου έτους ο  Ιεροµόναχος 

Μακάριος από το Μηλικούρι, ο οποίος επίσης προσέφερε υπηρεσίες στον Αγώνα173. 

Ας σηµειωθεί ότι στον τύπο της εποχής δηµοσιεύτηκε φωτογραφία των Κυρίλλου 

και Ιγνατίου, αποµονωµένων στον εξώστη της Μονής Κύκκου και φρουρούµενων 

από τους Άγγλους, λίγο πριν την εκδίωξή τους και τη µεταφορά τους στο Μετόχιο 

του Αγίου Προκοπίου174. Επίσης δηµοσιεύτηκε και µια δεύτερη, µε τον Ηγούµενο 

Χρυσόστοµο και τους Ιεροµόναχο Παγκράτιο και Ιεροδιάκονο Διονύσιο, όταν 

βρίσκονταν στη Μονή και αυτή είχε περιέλθει υπό τον έλεγχο των αγγλικών 

στρατευµάτων175. 

                                                
170. Για τα όσα διαδραµατίστηκαν κατά τη σύλληψή τους βλ. Kλ. Iωαννίδη, H 

Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. Β΄, ό.π., σ. 1008-1012 (µαρτυρία Σ. 

Χατζηκλεάνθους). 

171. Kλ. Iωαννίδη, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. Α΄, ό.π., σ. 345 (µαρτυρία π. 

Κυρίλλου), τ. Β΄, σ. 1011 (Σ. Χατζηκλεάνθους). 

172. Βλ. Ελευθερία, 24.6.1956. 

173. «Εις Οµορφίταν ο συλληφθείς Διευθυντής της Ιερατικής Σχολής (ο µετ’ αυτού 

συλληφθείς Ιεροµόναχος Μακάριος µετεφέρθη εις Κοκκινοτριµιθιάν)», Έθνος, 

21.12.1956· Ηγουµένου Χρυσοστόµου, Η Μονή Κύκκου, ό.π., σ. 86· Kλ. Iωαννίδη, H 

Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. Β΄, ό.π., σ. 756 (µαρτυρία Σ. Αλωνεύτη)· π. Σ. 

Αχιλλέως, Αποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 173. Ο Ιεροµόναχος Μακάριος αφέθη 

αργότερα ελεύθερος. Για τη ζωή του βλ. «Εκοιµήθη εν Κυρίω ο Αρχιµανδρίτης 

Μακάριος Κυκκώτης», Ενατενίσεις 26 (2016) 211-214. 

174. Βλ. Ελευθερία, 26.6.1956. Η φωτογραφία αυτή αναδηµοσιεύτηκε κατά καιρούς 

από διάφορους συγγραφείς. Ενδεικτικά βλ. Γεωργίου Λεωνίδα - Παναγιώτη 

Παπαδηµήτρη, Λεύκωµα EOKA 1955-1959, Λευκωσία 2000, σ. 305. 

175. Τη φωτογραφία αυτή αναδηµοσίευσαν, ανάµεσα σε άλλους, και οι Ηγούµενος 

Χρυσόστοµος, Η Μονή Κύκκου, ό.π., σ. 88· Γ. Λεωνίδα - Π. Παπαδηµήτρη, Λεύκωµα 

EOKA, ό.π., σ. 304-305. 
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 Στα χρόνια, που ακολούθησαν και µέχρι το τέλος του Αγώνα, η Μονή 

Κύκκου, όπως αναφέρθηκε, συνέχισε να παρέχει οικονοµική χορηγία στην 

Οργάνωση και να στηρίζει οικονοµικά τις οικογένειες των καταζητουµένων και 

συλληφθέντων αγωνιστών. Επίσης συµπαραστάθηκε µε κάθε τρόπο στους 

δοκιµαζόµενους Έλληνες του νησιού από τις βιαιότητες των Tούρκων εθνικιστών, 

όπως για παράδειγµα το καλοκαίρι του 1958, οπότε εισέφερε στο σχετικό ταµείο 

υπέρ των λεγόµενων «Τουρκοπλήκτων», δηλαδή όσων είχαν χάσει τις περιουσίες 

τους από ενέργειες ακραίων τουρκικών στοιχείων, αρχικά 500 λίρες και στη 

συνέχεια άλλες 500176. Την περίοδο αυτή οι µοναχοί της εξακολούθησαν να 

συµµετέχουν στον Αγώνα, όσο αυτό ήταν δυνατόν, στα πλαίσια της αυστηρής 

επιτήρησης, που υπέκειντο εκ µέρους των αποικιοκρατικών Αρχών. Για 

παράδειγµα, ο προαναφερθείς Ιεροµόναχος Κύριλλος κατασκεύασε στο σπίτι της 

αδελφής του Παρθενόπης και του γαµβρού του, Σπύρου Ευτυχίου, στο Καϊµακλί, 

κρησφύγετο, στο οποίο διέµενε ο Διγενής, µαζί µε τον Αντώνη Γεωργιάδη, από τις 

10 Φεβρουαρίου 1959 µέχρι και το τέλος του Αγώνα177. 

 

H συµβολή της Mονής Kύκκου στην προβολή του Αγώνα της ΕΟΚΑ 

στα νεότερα χρόνια 

 Στις µέρες µας η Μονή Κύκκου, µε πρωτοβουλία του Ηγουµένου της,  

Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας Νικηφόρου, επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για την προβολή του Aγώνα της EOKA178. Αναφέρεται ενδεικτικά η οικονοµική 

αρωγή του Πανιερωτάτου στις ποικίλες δραστηριότητες των Συνδέσµων 

Αγωνιστών, όπως για την ανέγερση του οικήµατός τους στη Λευκωσία (η «Αίθουσα 

                                                
176. Bλ. «H Eκκλησία Kύπρου εισέφερε 2400 λίρας υπέρ των Tουρκοπλήκτων», 

Eλευθερία, 6.7.1958, όπου σηµειώνεται ότι εισέφερε 500 λίρες· «H Mονή Kύκκου 

εισέφερε 500 λίρας υπέρ των Tουρκοπλήκτων», Eλευθερία, 29.8.1958. 

177. Για το κρησφύγετο αυτό και την ιστορία της κατασκευής του βλ. Λ. Λεωνίδου, 

Γεώργιος Γρίβας Διγενής, τ. B΄, ό.π., σ. 357-360· Κωνσταντίνου Κλεάνθους, Το 

Καϊµακλί χτες και σήµερα, τ. Ε΄, Λευκωσία 2015, σ. 142-147. 

178. Για την εθνική και εκκλησιαστική δράση του Hγουµένου Nικηφόρου βλ. Θ. 

Σταυρίδη, «Oι Hγούµενοι», ό.π., σ. 69-72· Kωστή Kοκκινόφτα, «Nικηφόρος, 

Μητροπολίτης Κύκκου και Τηλλυρίας», Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική 

Εγκυκλοπαίδεια, τ. 11ος, Αθήνα 2014, σ. 490-494. 



48 

Ηρώων» ανηγέρθη µε δαπάνες της Μονής Κύκκου) και του «Μελάθρου Αγωνιστών 

ΕΟΚΑ» στην Παλόδεια, όπου συνέβαλε στην οικοδόµηση και αγιογράφηση του 

ναού των Αγίων Αναργύρων179. Επίσης, µερίµνησε ώστε να αγοραστούν κειµήλια 

του Διγενή, τα οποία δώρησε στη συνέχεια στο Μουσείο Αγώνος, κάλυψε τη 

δαπάνη για την παραγωγή από το Pαδιοφωνικό Ίδρυµα Kύπρου, σε επιµέλεια 

Kλείτου Iωαννίδη, δύο ντοκυµαντέρ για την προσφορά της Mονής στον Aγώνα και 

χρηµατοδότησε την εκτύπωση πολλών σχετικών βιβλίων, όπως το «Λεύκωµα 

Ανταρτών ΕΟΚΑ 1955-1959» (Λευκωσία 2016). Ακόµη περιέλαβε ορισµένα από 

αυτά στις εκδόσεις της Mονής, όπως τα βιβλία του Kλείτου Iωαννίδη «H Συµβολή 

της Iεράς Mονής Kύκκου στον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα του 1955-1959» 

(Λευκωσία 2003), «H Συµβολή της Kρήτου Mαρόττου στο Έπος του 1955-1959» 

(Λευκωσία 1998) και «Mάρκος Δράκος, Tο Ήθος και το Κάλλος του Aγώνος» 

(Λευκωσία 2013), το βιβλίο του Pένου Kυριακίδη «Σύντοµο Ιστορικό για την 

προσφορά της Ιεράς Μονής Κύκκου στον Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-

59» (Λευκωσία 2017), και άλλα. 

 Επίσης, µε οδηγίες του συγκροτήθηκε στο Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής 

Κύκκου αρχείο µε σχετικά έγγραφα για τον Αγώνα, όπου θησαυρίστηκαν τα 

ιδιωτικά αρχεία της Ουρανίας και της Λούλας Κοκκίνου, του Μιλτιάδη Σελίπα και 

άλλων αγωνιστών180. Πρόσφατα δε κάλυψε τις δαπάνες για  τη διαµόρφωση ειδικής 

αίθουσας στην Κεντρική Μονή σε «Φωτογραφικό Mουσείο του Aγώνα της EOKA», 

συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό, σε µια περίοδο αποδόµησης ιδανικών και 

πνευµατικών αξιών, στην προβολή των ιδανικών του Αγώνα και του ήθους των 

αγωνιστών, και στην προοπτική στην πνευµατική πορεία του λαού µας. 

 

Δηµοσιεύτηκε στην  Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, τόµ. 12 

(Λευκωσία 2019), σ. 451-482. 

                                                
179. Mελάθρου Aγωνιστών της EOKA (έκδ.), Λεύκωµα, Δέκα χρόνια προσφοράς, 

Aπρίλιος 1995 - Aπρίλιος 2005, Λεµεσός 2005, σ. 23-24. Για τη συµβολή του αυτή 

τιµήθηκε µε ειδική πλακέτα. Bλ. Ό.π., σ. 52. 

180. Αρκετές επιστολές, που περιλαµβάνονται στο Αρχείο των αδελφών Κοκκίνου, 

δηµοσίευσε ο Kλ. Iωαννίδης, H Συµβολή της Mονής Kύκκου, τ. Γ΄, ό.π., σ. 1215-

1329. 


